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RESUMO 

 

A metalurgia do pó é uma técnica de conformação mecânica que apresenta várias vantagens 

diante da metalurgia convencional. Matrizes metálicas são comumente produzidas por essa 

rota, visto o bom controle de porosidade e microestrutura que a sinterização dos pós pode 

proporcionar. Entre os metais utilizados nessa área está o Co. Entretanto pesquisas vêm sendo 

feitas para que o mesmo seja substituído. O Nb aparece então como alternativa ao Co. Sendo 

assim, a influência dos parâmetros de sinterização por prensagem a quente sobre as 

propriedades na liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb foi avaliada. A sinterização foi feita por 

prensagem a quente a 35MPa durante 3min, variando a temperatura em 750, 800, 850, 900 e 

950°C. Para a análise morfológica e estrutural foram utilizadas Microscopia Ótica e 

Microscopia Eletrônica de Varredura/EDS; para avaliação das propriedades mecânicas e 

físicas foram utilizadas Dureza Vickers e análise da porosidade e densidades aparente, real e 

relativa. A partir das análises microscópicas foi possível observar a presença de partículas de 

Fe e Nb embebidas na matriz dúctil de Cu. Também foi observada a presença de poros 

arredondados e menores à medida que a temperatura de sinterização aumenta, indicando 

efetividade do processo de sinterização. A temperatura que proporcionou melhor densificação 

e maior dureza foi 900°C. 

 

Palavras-chave: Prensagem a quente. Matriz metálica. Propriedades físicas e mecânicas. 

Parâmetros de sinterização. 
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ABSTRACT 

 

Powder metallurgy is a mechanical forming technique that has several advantages over 

conventional metallurgy. Metallic matrices are commonly produced by this route, due to the 

good control of porosity and microstructure that the sintering of the powders can provide. Co 

is among the metals used in this area, however, studies have been conducted to replace it. Nb 

then appears as an alternative for Co. Thus, the influence of sintering parameters by hot 

pressing on the formation of the phases in the 25% Fe-50% Cu-25% Nb alloy was evaluated. 

The sintering was done by hot pressing at 35MPa for 3min, varying the temperature between 

750, 800, 850, 900 and 950°C. For morphological and structural analysis were used Optical 

Microscopy and Scanning Electron Microscopy/EDS; to evaluate the mechanical and physical 

properties Vickers Hardness, porosity and relative, apparent and real density analysis were 

used. From the microscopic analysis it was possible to observe the presence of Fe and Nb 

particles embedded in the Cu ductile matrix. It was also observed the presence of rounded and 

smaller pores as the sintering temperature increases, indicating the effectiveness of the 

sintering process. The temperature which provided the best densification and hardness was 

900°C. 

 

Keywords: Hot pressing. Metal matrix. Physical and mechanical properties. Parameters of 

sintering. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A metalurgia do pó é uma técnica de conformação mecânica ainda pouco explorada no 

Brasil diante do seu grande potencial. Uma das suas utilizações está no uso de pós metálicos 

para produção de matrizes metálicas. Geralmente, esse processo é usado quando a metalurgia 

convencional não é capaz de atender aos requisitos, como temperatura de processo e 

porosidade, requerida para o processo e produto final. Isso se dá devido às características dos 

materiais, como por exemplo, seu alto ponto de fusão. 

Essa rota de processamento convencional dos pós consiste basicamente das etapas de 

preparação dos pós, compactação dos mesmos e sinterização. A sinterização convencional é a 

fase do processo responsável por conferir à peça suas principais características como 

resistência mecânica e densidade, o que vai determinar a sua aplicação (CHIAVERINI, 2001). 

Muitos parâmetros, como tamanho dos pós, densidade do compactado, tempo e 

temperatura de sinterização, influenciam no processo. Para melhorar esse processo ou ainda 

viabilizar a produção de ligas que não são produzidas via metalurgia convencional, é possível 

utilizar a pressão simultaneamente com a temperatura. Neste caso, a sinterização sob pressão 

(ou prensagem a quente) é uma técnica comumente utilizada para a produção de matrizes para 

ferramentas de corte e ferramentas diamantadas. 

Fatores como o tipo de ligante, técnica de sinterização, propriedades mecânicas e 

físicas desejadas são determinantes na escolha da matriz metálica adequada para cada 

aplicação (CHIAVERINI, 2001). 

Atualmente, o mercado possui uma variedade de matrizes como, por exemplo, o setor 

de ferramentas de corte que podem ser produzidas por diferentes técnicas, sendo muito 

comum o uso da prensagem a quente. O cobre é um ligante bastante difundido para essa 

aplicação. Ligas como a série NEXT e Cobalite HDR (nomes comerciais) são compostas pelo 

sistema Fe-Cu-Co, com composições diferentes (DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA et 

al., 2013) 

Apesar da grande adesão a essas ligas pelo mercado, pesquisas recentes vêm sendo 

feitas no sentido de reduzir ou até mesmo remover o cobalto das matrizes metálicas. A liga 

Cobalite CNF é um exemplo de desenvolvimento recente nesse aspecto, sendo composta pelo 

sistema Fe-Cu-Sn-W (KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). Isso porque o cobalto pode 

apresentar efeitos tóxicos se inalado, por exemplo, (ALVES e ROSA, 2003; OLIVEIRA et 

al., 2010) e apresenta um preço instável devido à sua importação, como mostra a Figura 1.1 

(Departamento Nacional de Produção Mineral, 2014).  
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Ainda segundo o DNPM (2014), o cobalto é produzido no Brasil de forma tímida e 

geralmente encontrado e extraído em conjunto com outros metais como o níquel (ALVES e 

ROSA, 2003), daí sua necessidade de importação e variação do preço no país. Como é 

apresentado na Figura 1.1, o seu consumo aparente no país é medido de acordo com a 

quantidade de metal produzido somado com o minério bruto que contém o cobalto (mineral 

mais ganga) que é importado e desse valor é subtraída a quantidade de cobalto em forma bruta 

que sai do país. 

 

 
Figura 1.1 – Principais estatísticas do cobalto – Brasil (Departamento Nacional de Produção Mineral, 2014). 

 

Estudos realizados por Oliveira (2010) e Oliveira et al. (2013, 2016) substituíram o 

cobalto pelo nióbio na fabricação de ferramentas diamantadas a partir da metalurgia do pó. As 

matrizes metálicas do sistema Fe-Cu-Nb foram pesquisadas, constatando-se a viabilidade do 

uso da matriz 25%Fe-50%Cu-25%Nb para a produção de ferramentas diamantadas, fato 

inédito no uso de nióbio visando à substituição do cobalto nestas ferramentas.  

Contudo, esses trabalhos (Oliveira, 2010; Oliveira et al. 2013, 2016) utilizaram um 

parâmetro de sinterização,tempo – pressão – temperatura, usual no processo de prensagem a 

quente, não avaliando a influência da alteração do mesmo nas propriedades finais do produto 

como possível controle de suas características de corte. 

Nesse sentido, essa pesquisa visa o estudo do comportamento mecânico e físico da liga 

25%Fe-50%Cu-25%Nb em função das temperaturas de sinterização: 750, 800, 850, 900 e 

950ºC, mantendo a pressão de 35MPa e tempo de 3 minutos. 
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CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o comportamento mecânico e físico da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-

25%Nb obtida pelo processo de sinterização por prensagem a quente em função das 

temperaturas de sinterização. 

 

2.2Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os pós metálicos de Fe, Cu e Nb quanto à sua morfologia. 

b) Analisar a estrutura e a morfologia das matrizes metálicas25%Fe-50%Cu-25%Nb 

sinterizadas por prensagem a quente em função das temperaturas de sinterização. 

c) Conferir a efetividade da sinterização nas matrizes metálicas 25%Fe-50%Cu-25%Nb 

através dos aspectos morfológicos da porosidade. 

d) Aferir os comportamentos físicos e mecânicos da matriz metálica25%Fe-50%Cu-

25%Nb em função das mudanças de temperatura durante a sinterização (750°C, 

800°C, 850°C, 900°C e 950°C). 

e) Correlacionar o comportamento físico-mecânico com o parâmetro de sinterização mais 

adequado para a matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%Nb. 
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Metalurgia do Pó - Processo e Técnicas de Fabricação 

 

 A metalurgia do pó é uma técnica de conformação metálica muito importante, mas 

ainda pouco difundida nos centros acadêmicos e industriais (IERVOLINO, 2011). Por 

diversos fatores demonstrados a seguir, esse processo tem grande potencial para crescer mais 

e se consolidar no mercado. 

 Nessa técnica, pós metálicos e não-metálicos são usados como matéria-prima; há 

ausência ou presença parcial de fase líquida durante o processamento; operações de 

acabamento podem ser dispensáveis pelas peças por já serem produzidas com formas 

definitivas e a possibilidade de produção em série é um dos fatores que torna capaz a sua 

competição com as diversas técnicas metalúrgicas convencionais (CHIAVERINI, 2001). 

 O processo convencional de fabricação de peças a partir de pós pode ser subdividido 

em quatro etapas principais: 

a) Fabricação dos pós – a técnica mais comum, atomização, baseia-se no jateamento com 

água ou gás a alta pressão de um filete de metal fundido, sendo muito utilizada na 

obtenção de pós de ferro, bronze, latão, entre outros (IERVOLINO, 2011). Outras 

técnicas também são utilizadas para a produção dos pós, como a eletrodeposição, 

precipitação a partir da solução de um sal e a trituração do metal sólido (DOWSON e 

WHITTAKER, 2008); 

b) Mistura – etapa em que os pós metálicos com suas composições definidas (metal base) 

são misturados com os elementos de liga desejados (IERVOLINO, 2011); 

c) Compactação – nessa etapa aplica-se pressão nos pós à temperatura ambiente em 

matrizes que normalmente tem o formato final das peças (CHIAVERINI, 2001), com 

isso é possível transferir a peça de forma segura para a próxima etapa; 

d) Sinterização – a peça moldada é exposta a uma temperatura menor que a temperatura 

de fusão do material, com ambiente e tempo controlados, ocorrendo a união 

metalúrgica dos pós possibilitando à peça adquirir resistência mecânica e outras 

propriedades (IERVOLINO, 2011). 

 Após o processamento, a peça ainda pode passar ou não por etapas de acabamento 

como calibragem, usinagem e retífica, proporcionando à peça ainda maior tolerância 

geométrica e melhor acabamento superficial. Suas propriedades físicas e mecânicas também 

podem ser melhoradas, através de tratamentos térmicos e superficiais (IERVOLINO, 2011). 



Além das etapas convencionais

variações de acordo com os pós utilizados e 

 A seguir, Figura 3.1, um esquema das etapas

metalurgia do pó. 

 

Figura 3.1 – Principais etapas do processamento d
 

3.1.1 Vantagens e desvantagens da metalurgia do pó

 

 Com relação às vantagens da metalurgia do pó, elas são diversas, entre elas:

a) Capacidade de conformar metais muito difíceis ou impossíveis de serem obtidos pel

metalurgia convencional (como metais duros e refratários

pontos de fusão); 

b) Possibilidade de unir metais e materiais não

c) Capacidade de produzir peças com formas complexas;

d) Capacidade de obter caracter

porosidade controlada 

com 100% de densidade

das etapas convencionais e acabamentos, o processamento das peças pode

de acordo com os pós utilizados e suas aplicações. 

1, um esquema das etapas convencionais do processamento via 

 
Principais etapas do processamento de produtos via metalurgia do pó (IERVOLINO

antagens e desvantagens da metalurgia do pó 

Com relação às vantagens da metalurgia do pó, elas são diversas, entre elas:

Capacidade de conformar metais muito difíceis ou impossíveis de serem obtidos pel

metalurgia convencional (como metais duros e refratários, devido a seus elevados 

Possibilidade de unir metais e materiais não-metálicos; 

Capacidade de produzir peças com formas complexas; 

Capacidade de obter características estruturais específicas como

 aplicados em filtros metálicos (possível também obter materiais 

com 100% de densidade, ou seja, material não poroso); 
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ocessamento das peças pode apresentar 

do processamento via 

ERVOLINO, 2011). 

Com relação às vantagens da metalurgia do pó, elas são diversas, entre elas: 

Capacidade de conformar metais muito difíceis ou impossíveis de serem obtidos pela 

, devido a seus elevados 

como, por exemplo, 

em filtros metálicos (possível também obter materiais 



e) É possível manter as características de cada componente metálico diferente quando 

associados; 

f) Como são utilizados pós extremamente puros, é possível exercer um controle rigoroso 

sobre seus produtos; 

g) Por apresentar alto aproveitamento da matéria

pouca energia para transformação, apresenta baixo impacto 

SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ

 Além dos pontos colocados acima, o processo é rápido e 

praticamente em sua forma e dimensão definitiva, 

etapas de acabamento. As propriedade

apresentar valores comparáveis às peças obtidas pelos demais processos metalúrgicos

(USINAGEM METALURGIA SOLDAGEM 

 Nos gráficos das Figura

Pó, são mostrados o consumo de energia no processo

resistência mecânica na metalurgia do pó.

 Na Figura 3.2 nota-se que a metalurgia do pó é um processo energeticamente viável se 

comparado aos processos convencionais já que consome menos energia por 

por kg) de produto processado. Já o aproveitamento da matéria

técnica em relação aos demais, mostrando também a sua vantagem.

 

Figura 3.2 – Consumo de energia e apro
do pó (GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ

  

 A resistência dos aços sinterizados é mostrada na Figura 3.3, onde a mesma pode 

apresentar valores superiores à produtos da metalurgia conven

É possível manter as características de cada componente metálico diferente quando 

Como são utilizados pós extremamente puros, é possível exercer um controle rigoroso 

Por apresentar alto aproveitamento da matéria-prima, sendo pouco poluente, e gastar 

pouca energia para transformação, apresenta baixo impacto ambiental (

SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ). 

ém dos pontos colocados acima, o processo é rápido e a peça final pode ser feita 

praticamente em sua forma e dimensão definitiva, podendo ser dispensada

etapas de acabamento. As propriedades mecânicas das peças sinterizadas ainda podem 

apresentar valores comparáveis às peças obtidas pelos demais processos metalúrgicos

USINAGEM METALURGIA SOLDAGEM – METALURGIA DO PÓ, 2015

iguras 3.2 e 3.3, apresentados pelo Grupo Setoria

consumo de energia no processo, aproveitamento da matéria

metalurgia do pó. 

se que a metalurgia do pó é um processo energeticamente viável se 

convencionais já que consome menos energia por 

de produto processado. Já o aproveitamento da matéria-prima é superior com essa 

técnica em relação aos demais, mostrando também a sua vantagem. 

Consumo de energia e aproveitamento de matéria-prima em processos convencionais e metalurgia 
GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ). 

A resistência dos aços sinterizados é mostrada na Figura 3.3, onde a mesma pode 

apresentar valores superiores à produtos da metalurgia convencional. 
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É possível manter as características de cada componente metálico diferente quando 

Como são utilizados pós extremamente puros, é possível exercer um controle rigoroso 

prima, sendo pouco poluente, e gastar 

ambiental (GRUPO 

a peça final pode ser feita 

podendo ser dispensada a utilização de 

s mecânicas das peças sinterizadas ainda podem 

apresentar valores comparáveis às peças obtidas pelos demais processos metalúrgicos 

METALURGIA DO PÓ, 2015). 

rupo Setorial de Metalurgia do 

proveitamento da matéria-prima e 

se que a metalurgia do pó é um processo energeticamente viável se 

convencionais já que consome menos energia por quilograma (MJ 

prima é superior com essa 

 
onvencionais e metalurgia 

A resistência dos aços sinterizados é mostrada na Figura 3.3, onde a mesma pode 



Figura 3.3–Resistência mecânica de produtos produzidos a partir da metalurgia 
(GRU

 

 Esse processo também 

precisam ser superadas para continuar sendo um

quantidade de peças a ser produzida, já que o custo dos equipamentos empregados é elevado 

(mais ainda quando as formas das peças são complexas)

lotes de peças para compensar o custo das matrizes de compressão

dimensões e formato das peças. À medida que as peças aumentam a capacidade das prensas 

também precisam aumentar, criando dificuldades técnicas e podendo 

produção por questões econômicas

porosidade residual, que deve ser eliminada no caso de aplicações que necessitem de altas 

solicitações mecânicas (NUNES

 

3.1.2 Aplicações 

 

 Pela sua versatilidade, essa técnica pode ser

diversos ramos da indústria, como automobilística, informática, aeroespacial, materiais 

eletroeletrônicos, equipamentos agrícolas, mineração (

Resistência mecânica de produtos produzidos a partir da metalurgia do pó e metalurgia convencional 
GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ). 

Esse processo também possui desvantagens que se apresentam 

ara continuar sendo uma opção competitiva

quantidade de peças a ser produzida, já que o custo dos equipamentos empregados é elevado 

(mais ainda quando as formas das peças são complexas), ou seja, são necessário

ara compensar o custo das matrizes de compressão. Outro

das peças. À medida que as peças aumentam a capacidade das prensas 

também precisam aumentar, criando dificuldades técnicas e podendo 

estões econômicas (CHIAVERINI, 2001). O processo também produz 

porosidade residual, que deve ser eliminada no caso de aplicações que necessitem de altas 

NUNES, 2010). 

Pela sua versatilidade, essa técnica pode ser fonte produtora de peças para os mais 

diversos ramos da indústria, como automobilística, informática, aeroespacial, materiais 

eletroeletrônicos, equipamentos agrícolas, mineração (MORO e AURAS, 2007), á
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do pó e metalurgia convencional 

 como limitações e 

a opção competitiva. Uma delas é a 

quantidade de peças a ser produzida, já que o custo dos equipamentos empregados é elevado 

necessários grandes 

Outros pontos são as 

das peças. À medida que as peças aumentam a capacidade das prensas 

também precisam aumentar, criando dificuldades técnicas e podendo não viabilizar a 

O processo também produz 

porosidade residual, que deve ser eliminada no caso de aplicações que necessitem de altas 

fonte produtora de peças para os mais 

diversos ramos da indústria, como automobilística, informática, aeroespacial, materiais 

, 2007), área médica, 
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eletrodomésticos, ferramentas de corte (Figura 3.4), materiais supercondutores e indústria 

alimentícia (GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ; CHIAVERINI, 2001). 

 O uso de produtos fabricados através dessa técnica é constante em nosso dia-a-dia: 

liquidificadores e ventiladores possuem buchas autolubrificantes sinterizadas (como na Figura 

3.5), ímãs para decoração, pinos para próteses dentárias, armações de óculos (IERVOLINO, 

2013). 

 Entre os tipos mais comuns de produtos feitos a partir da metalurgia do pó estão peças 

de ferro e aço, cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas, entre outros, utilizados em grandes 

quantidades nos setores de máquinas, veículos e equipamentos. Com relação a produtos 

exclusivos da metalurgia do pó pode-se citar: metais refratários como W, Ta e Mo; metal duro 

ou carbonetos de metais como W, Ta e Ti, aglomerados com cobalto; mancais porosos 

autolubrificantes de bronze ou ferro; filtros metálicos de bronze e aço inoxidável; discos de 

fricção metálicos à base de ferro ou cobre misturados com substâncias com alto coeficiente de 

atrito; contatos elétricos como W-Cu, Mo-Ag e Mo-Cu (USINAGEM METALURGIA 

SOLDAGEM – METALURGIA DO PÓ, 2015). 

 

 

Figura 3.4 – Discos diamantados (DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS). 
 

 
Figura 3.5 - Buchas autolubrificantes (GRUPO COMBUSTOL&METALPÓ). 
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3.1.3Desenvolvimento histórico da metalurgia do pó 

 

 Do ponto de vista industrial, a produção de materiais metálicos pela metalurgia do pó 

é considerada uma técnica nova. As primeiras notícias oficiais sobre sua utilização surgiram 

no início do século XIX, onde eram fabricadas peças a partir de metais com alto ponto de 

fusão. Como na época não existiam meios capazes de atingir temperaturas suficientemente 

altas para conformação de metais com alto ponto de fusão, a metalurgia do pó atuou de forma 

a resolver esse impasse (CHIAVERINI, 2001). 

 Importantes desenvolvimentos na aplicação dessa técnica só se deram no início do 

século XX, onde foi possível processar os metais refratários molibdênio e tungstênio por 

sinterização, já que pelos processos convencionais de metalurgia era inviável pelas altíssimas 

temperaturas de fusão desses metais (CHIAVERINI, 2001). 

 Com relação ao setor do ferro e suas ligas, a descoberta do ferro carbonila em 1930 foi 

um marco na época. O ferro carbonila, pó de ferro obtido a partir de sucata de ferro normal, 

possibilitou a produção de peças via sinterização competitivas em relação aos processos 

metalúrgicos convencionais, podendo misturá-lo também a outros metais. A partir de então a 

utilização de pó de ferro na fabricação de componentes mecânicos se expandiu, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial (CHIAVERINI, 2001).  

 Antes da década de 1930, época em que muitos avanços tecnológicos foram 

alcançados devido à competitividade existente entre os países (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO, 2015), a metalurgia do pó ainda não se 

apresentava suficientemente desenvolvida a ponto de se tornar competitiva, técnica e 

economicamente, com os processos convencionais da metalurgia; no início o principal 

objetivo dos especialistas era aplicar a técnica apenas onde a metalurgia do pó se apresentava 

como solução (CHIAVERINI, 2001). 

 A metalurgia do pó se distingue dos processos convencionais da metalurgia com 

relação às matérias-primas utilizadas, técnicas de produção, rendimento do processo, entre 

outros, e apresenta diversos pontos positivos sobre os mesmos, o que está proporcionando o 

seu crescimento no mercado. 

 Estima-se que 6 bilhões de unidades de peças sinterizadas sejam consumidas 

anualmente no mundo, o que corresponde a mais de 300.000 toneladas/ano (SIVIERO 

FILHO, 2007).De acordo com a European Powder Metallurgy Association, em 2010 esse 

número aumentou para 400.000 toneladas, sendo o Brasil responsável pelo consumo de 5% da 
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quantidade mundial de peças produzidas por metalurgia do pó nesse período, o que 

corresponde a 20.000 toneladas (SANTOS, 2014). 

 Mesmo com seu potencial para consolidação e grande avanço após as guerras, a 

metalurgia do pó no Brasil ainda está em fase de crescimento e o setor automotivo é um dos 

que tem colaborado para isso, principalmente na utilização de peças sinterizadas de ferro e 

suas ligas. Em média, cada automóvel produzido no Brasil sai de fábrica com até 6kg de 

componentes sinterizados, metade do que é registrado na Europa, enquanto os norte-

americanos possuem de 20 a 30kg (METALURGIA DO PÓ MOSTRA FORÇA, 2015; 

NAKAMURA, 2007). Essa diferença deixa explícita a defasagem brasileira que ainda existe 

comparado aos demais países com relação à produção de peças via metalurgia do pó. 

 

3.2 Processos de Sinterização 

 

 Sinterização pode ser definida como um tratamento térmico onde as partículas se 

ligam em uma estrutura coerente, predominantemente sólida, pelo transporte de massa que 

ocorre em escala atômica (GERMAN, 2010). Nessa etapa do processo via metalurgia do pó, a 

peça é aquecida a temperaturas entre60 e 90% do ponto de fusão do metal ou da liga e adquire 

suas principais características, como densidade e resistência mecânica, necessárias para atuar 

como um componente de engenharia (DOWSON e WHITTAKER, 2008). 

 A sinterização age no sentido de tornar a ligação entre as partículas mais fortes. A 

partir do momento que existe energia superficial suficiente associada à pequenos tamanhos de 

partículas permitindo a formação de ligações entre elas, o processo se torna irreversível 

(GERMAN, 2010). A principal força motriz para o processo é a redução da energia livre do 

sistema, podendo esta estar associada à redução da área superficial do material, ao aumento 

do tamanho médio de uma fase dispersa e à tensão superficial (CHIAVERINI, 2001). A 

superfície curva que os pós possuem também colabora no mecanismo de sinterização 

(GERMAN, 2010). 

 Como dito anteriormente, a temperatura de trabalho não chega a atingir a temperatura 

de fusão do metal ou liga, mas para o caso de mistura de vários constituintes, a temperatura 

pode ultrapassar a temperatura de fusão do constituinte com menor ponto de fusão, 

apresentando então fase líquida no sistema. Para o ferro, por exemplo, a temperatura de 

sinterização varia entre 1000 e 1200ºC, já para o bronze, exemplo de liga com mais de um 

metal, a temperatura está entre 800 e 830ºC (CHIAVERINI, 2001) 



Geralmente, duas partículas sólidas quando em contato não sofrem o coalescimento 

por falta de energia suficiente para o transporte de massa. 

elevadas se faz necessário para ocorrer a ligação entre os grãos. No caso onde a fase líquida 

está presente, a mesma facilita o transporte de material (

 Deve-se utilizar atmosfera protetora 

indesejáveis como reações químicas entre o compactado e o ambiente (como a oxidação), 

para remoção de impurezas e 

Nitrogênio, hidrogênio e o vácuo estão entre as 

fornos (CHIAVERINI, 2001).

 Na Figura 3.6há um exemplo de

da peça compactada (corpo verde

gráfico mostra que a temperatura aumenta gradativamente e ao atingir o patamar de 

temperatura requerido para a sinterização, a mesma permanece constante por um tempo 

definido. Após passar pela zona de sinterização a peça começa então a resfriar, finalizando o 

trajeto da peça no forno. 

 

Figura 3.6 – Exemplo de perfil de temperatura de trabalho den
SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ

  

 Durante a fase de aquecimento do compactado ocorre a contração e consequente 

aumento de densidade da peça. Isso se dá devido ao aumento do contato entre as partículas 

provocando mudanças dimensionais no interior do compactado. A contração pode ser 

acentuada pelo aumento da temperatura ou do tempo de processo e pelo tamanho das 

duas partículas sólidas quando em contato não sofrem o coalescimento 

nte para o transporte de massa. Dessa forma, o uso de temperaturas 

elevadas se faz necessário para ocorrer a ligação entre os grãos. No caso onde a fase líquida 

está presente, a mesma facilita o transporte de material (SOARES, 2003).  

atmosfera protetora durante a sinterização a fim de evitar fenômenos 

indesejáveis como reações químicas entre o compactado e o ambiente (como a oxidação), 

remoção de impurezas e para eventualmente fornecer elementos químicos ao material. 

Nitrogênio, hidrogênio e o vácuo estão entre as atmosferas que podem ser utilizadas nos 

2001). 

um exemplo de perfil de temperatura de sinterização desde a entrada 

verde) em um forno de sinterização contínuo 

que a temperatura aumenta gradativamente e ao atingir o patamar de 

temperatura requerido para a sinterização, a mesma permanece constante por um tempo 

definido. Após passar pela zona de sinterização a peça começa então a resfriar, finalizando o 

Exemplo de perfil de temperatura de trabalho dentro de um forno de sinterização (
SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ, 2015). 

Durante a fase de aquecimento do compactado ocorre a contração e consequente 

da peça. Isso se dá devido ao aumento do contato entre as partículas 

provocando mudanças dimensionais no interior do compactado. A contração pode ser 

acentuada pelo aumento da temperatura ou do tempo de processo e pelo tamanho das 
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duas partículas sólidas quando em contato não sofrem o coalescimento 

essa forma, o uso de temperaturas 

elevadas se faz necessário para ocorrer a ligação entre os grãos. No caso onde a fase líquida 

 

fim de evitar fenômenos 

indesejáveis como reações químicas entre o compactado e o ambiente (como a oxidação), 

eventualmente fornecer elementos químicos ao material. 

atmosferas que podem ser utilizadas nos 

perfil de temperatura de sinterização desde a entrada 

contínuo até a sua saída. O 

que a temperatura aumenta gradativamente e ao atingir o patamar de 

temperatura requerido para a sinterização, a mesma permanece constante por um tempo 

definido. Após passar pela zona de sinterização a peça começa então a resfriar, finalizando o 

 
tro de um forno de sinterização (GRUPO 

Durante a fase de aquecimento do compactado ocorre a contração e consequente 

da peça. Isso se dá devido ao aumento do contato entre as partículas 

provocando mudanças dimensionais no interior do compactado. A contração pode ser 

acentuada pelo aumento da temperatura ou do tempo de processo e pelo tamanho das 
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partículas (CHIAVERINI, 2001). Ocorre também o arredondamento dos poros presentes na 

estrutura e mudança na sua microestrutura (DOWSON e WHITTAKER, 2008). 

 Quando comprimido a frio, o corpo verde sofre um encruamento, e quando aquecido a 

temperaturas elevadas na sinterização, o mesmo fica submetido a um recozimento. Esse 

recozimento vai eliminar o encruamento pela recristalização do material e vai influenciar nas 

mudanças dimensionais que ocorrem no processo (CHIAVERINI, 2001). 

 Nesse estágio inicial os defeitos cristalinos existentes no metal facilitam o fluxo de 

difusão de material. Esse fluxo possibilita maior contato entre as partículas e 

consequentemente possibilita uma ligação entre elas gerando boa coesão na estrutura, apesar 

de não serem verificadas alterações dimensionais na peça nessa etapa. É formado então um 

pescoço devido a essa ligação inicial entre as partículas, onde se forma o contorno de grão. A 

diferença de curvatura entre as partículas em contato gera um gradiente de concentração de 

lacunas que acarretam então no fluxo difusional (CHIAVERINI, 2001). 

 Devido a diversos fatores que tornam o processo de sinterização peculiar a cada 

sistema (os fatores serão citados mais a frente), é difícil propor uma teoria de sinterização que 

seja aplicada universalmente. Entretanto, as teorias consideram estágios comuns que ocorrem 

na maioria dos processos: ligação inicial e formação de pescoço entre as partículas, 

crescimento do pescoço, fechamento dos canais que ligam os poros, arredondamento dos 

poros, contração e densificação dos poros e crescimento eventual dos poros (CHIAVERINI, 

2001). 

 Entre as teorias de sinterização existentes, as principais e consideradas no presente 

trabalho são a sinterização por fase sólida e por fase líquida. 

 

3.2.1 Sinterização por fase sólida 

 

Segundo Soares (2003), a sinterização por fase sólida se baseia em promover a união 

dos pós a temperaturas abaixo das temperaturas de fusão dos pós constituintes, sendo essa 

suficiente para formar o “pescoço” de ligação entre as partículas, ocorrendo, por exemplo, 

para sistemas vítreos e cristalinos. 

 Na sinterização por fase sólida, pode ser feita a adição de elementos reativos para que 

seja promovida uma maior força motriz, aumentando o equilíbrio entre a energia superficial 

das partículas e energia de contorno de grão, melhorando a sinterização (MELCHIORS, 

2011).  



13 

 A mesma pode ser divida em três etapas, que se enquadram nos estágios comumente 

presentes, já citados anteriormente: 

a) Estágio inicial: formação de contornos de grão na área de contato entre as partículas; 

b) Estágio intermediário: densificação do compactado pelo decréscimo dos poros 

interligados; 

c) Último estágio: isolamento dos poros na região dos contornos de grão e eliminação 

gradual da porosidade por difusão, proporcionando pouca densificação nessa etapa.   

 A Figura 3.7 representa os estágios da sinterização por fase sólida (MELCHIORS, 

2011). 

 

 
Figura 3.7 - Esquema representativo dos estágios de sinterização por fase sólida (MELCHIORS, 2011). 

 

O processo de sinterização nos materiais cristalinos ainda pode ocorrer por seis 

mecanismos diferentes: difusão superficial, difusão de volume pela superfície, transporte de 

vapor, difusão por contorno de grão, difusão de volume pelo contorno de grão e escoamento 

plástico, sendo os três primeiros mecanismos de densificação e os três últimos de não 

densificação. Quando os mecanismos de não densificação são predominantes o material 

formado é poroso e não há encolhimento da estrutura, já um material denso é obtido quando 

os mecanismos de densificação dominam,havendo contração (RAHAMAN, 2010). 

A Figura 3.8 demonstra o movimento de cada mecanismo de difusão citado, tendo 

como exemplo o pescoço formado entre duas partículas. 
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Figura 3.8 - Representação esquemática dos mecanismos de sinterização para um sistema de duas partículas 

(Traduzido de RAHAMAN, 2010). 
 

3.2.2 Sinterização por fase líquida 

 

 No processo por fase líquida, são utilizados materiais diferentes e o material com 

menor ponto de fusão se funde (em torno de 20% do volume é líquido), promovendo a ligação 

com as partículas do outro pó (GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ). 

 A sinterização por fase líquida ocorre com o transporte de um sólido dissolvido 

através do líquido, mas a quantidade de líquido deve ser restringida, de modo que danos ao 

compactado sejam evitados (DOWSON e WHITTAKER, 2008).  

 Geralmente a fase líquida é utilizada nos processos de sinterização para melhorar a 

densificação da peça, abaixar a temperatura de sinterização, conseguir um crescimento 

acelerado dos grãos ou garantir propriedades específicas aos contornos de grão (RAHAMAN, 

2010). 

 O processo via fase líquida, assim como por fase sólida, pode ser dividido em etapas: 

a) Estágio de rearranjo: o líquido se espalha ao redor das partículas sólidas 

proporcionando o rearranjo das partículas e a densificação da estrutura 

(MELCHIORS, 2011). Nessa etapa admite-se que a força motriz esteja associada às 

tensões superficiais, assim, quanto menor o decréscimo na energia livre maior a força 

motora que leva à densificação, sendo então maior a molhabilidade do líquido 

(CHIAVERINI, 2001). 

b) Estágio de solução-reprecipitação: partículas sólidas se dissolvem no líquido, 

precipitando posteriormente em outro lugar mais energeticamente favorável (apenas se 

houver solubilidade da fase sólida na fase líquida) (MELCHIORS, 2011). Ocorre 

1-Difusão superficial 

2-Difusão de volume pela 

superfície 

3-Transporte de vapor 

4-Difusão por contorno de grão 

5-Difusão de volume pelo 

contorno de grão 

6-Escoamento plástico 
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densificação do material, embora em velocidade menor que no primeiro estágio 

(CHIAVERINI, 2001). 

c) Estágio de sinterização em fase sólida ou coalescência: ocorre o crescimento do 

pescoço entre as partículas sólidas que estão em contato (apenas se a estrutura não 

estiver completamente densa), ocorrendo o fechamento dos poros e contração da 

estrutura (MELCHIORS, 2011). A presença de poros isolados no compactado verde 

pode prejudicar a densificação da peça pela fase líquida, já que o gás terá dificuldade 

de fluir em direção à superfície (CHIAVERINI, 2001). Nesse caso a densificação é 

lenta e já quase não ocorre devido à presença de um esqueleto sólido. Esse esqueleto 

inibe o rearranjo da estrutura, mas o coalescimento microestrutural continua pela 

difusão. Sinterizações prolongadas nessa última etapa podem comprometer as 

propriedades da maioria dos materiais sinterizados via fase líquida (GERMAN, 1985). 

 A Figura 3.9 representa esquematicamente as etapas da sinterização por fase líquida, 

relacionando o tempo do processo e a densificação do material. 

 

 
Figura 3.9–Evolução esquemática das principais etapas do pó compactado durante a sinterização por fase líquida 

(Traduzido de RAHAMAN, 2010). 
 

 É válido ressaltar que podem ocorrer variações nessas etapas, como o tempo gasto em 

cada estágio, já que variáveis pertinentes a cada processo podem influenciar de forma 

diferente (tamanho das partículas, tipo de aditivos, temperatura utilizada, entre outras). 
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3.3 Técnica de Sinterização – Prensagem a Quente 

 

 Para otimizar o processo de sinterização, tornando-o mais rápido e completo, a pressão 

pode ser utilizada no processo simultaneamente com a temperatura.  

 No caso da sinterização convencional, sem utilização de pressão, a força motriz do 

processo é a diminuição da energia superficial. Já na sinterização sob pressão, que pode 

ocorrer na presença de fase líquida, a força motriz passa a ser, além da anterior citada, o 

escoamento plástico, a fluência e o deslizamento de contornos de grão, sendo esses, 

mecanismos de densificação já citados (SILVA, 2015). Segundo Brito, Lourenço e Medeiros 

(2007), a temperatura é responsável pelo aumento de transporte de material enquanto a 

pressão intensifica esse transporte por deformação plástica e deslizamento de partículas 

inteiras. 

 A prensagem a quente consiste basicamente em colocar os pós metálicos em um 

equipamento, onde a temperatura e pressão serão aumentadas gradativamente até atingir o 

patamar desejado e o material será então compactado e sinterizado ao mesmo tempo 

(CHIAVERINI, 1986). 

 A aplicação de uma pressão externa aumenta o potencial químico dos átomos na 

superfície de contato (pescoço e contornos de grão), quando comparados com átomos sob 

superfícies de poros, aumentando então a densificação (RAHAMAN, 2010). 

 Para partículas muito pequenas e bem compactadas antes da prensagem a quente, essa 

técnica se torna menos eficaz, já que nesse caso a força motriz para a sinterização pode ser 

maior que a força que o equipamento é capaz de suportar. Mesmo assim é possível melhorar a 

etapa de rearranjo do material e colaborar para a fragmentação dos poros grandes existentes 

no compactado (RAHAMAN, 2010). 

 Essa é uma técnica de sinterização recomendada em caso de os materiais usados terem 

alto ponto de fusão e forem difíceis de serem sinterizados apenas por aquecimento (como as 

cerâmicas covalentes) ou quando se deseja garantir a ausência de poros em peças processadas 

normalmente apenas por aquecimento (SILVA, 2015). 

 Existem basicamente dois tipos de sinterização sob pressão, a prensagem isostática a 

quente e a prensagem uniaxial a quente. Pode ser citada ainda uma combinação entre a 

sinterização em forno resistivo e posterior prensagem isostática a quente, denominada Sinter-

HIP (DOWSON e WHITTAKER, 2008). 
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 Essa técnica faz uso de uma prensa uniaxial acoplada ao forno. Todo o sistema exposto 

à temperatura deve ser mantido em atmosfera inerte a fim de evitar reações indesejadas da 

peça com a atmosfera (JUNIOR e SILVA, 1998). 

 O sistema consiste, de modo geral, em uma matriz e punções de prensagem feitos de 

grafite, sendo as punções responsáveis pela força de compactação. As punções estão juntas 

com o elemento de aquecimento e entrada e saída do gás de sinterização na mesma câmara 

que a matriz está (SILVA, 2015). 

 Os elementos de aquecimento ainda podem ficar fora da matriz, havendo passagem de 

corrente elétrica pela matriz de grafite atuando como elemento resistivo ou havendo 

aquecimento por indução. O grafite resiste a altas temperaturas e pressão, por isso é 

comumente usado nessa aplicação, onde podem ser empregadas temperaturas de até 2100°C e 

pressões até 50MPa (SILVA, 2015). 

 Como exemplo de aplicação para a prensagem a quente, cita-se a produção de 

ferramentas diamantadas e aços ferramenta como o aço rápido. No caso das ferramentas 

diamantadas, a prensagem a quente permite a diminuição da temperatura de trabalho, o que 

garante a integridade das propriedades dos diamantes impregnados na matriz metálica 

(KONSTANTY, 2005). Para o segundo caso, é possível obter melhor controle 

microestrutural, garantindo então melhor capacidade de corte e usinabilidade da ferramenta, 

mantendo-se a alta tenacidade (LIBERATI, 2001). 

 Comparando fornos, processo e versatilidade da sinterização sob pressão com o 

processo convencional, a sinterização sob pressão é considerada muito mais complicada e 

dispendiosa. Dessa forma a aplicação do produto final deve justificar a escolha dessa rota de 

produção. 

 

3.3.1 Influência dos parâmetros de sinterização por prensagem a quente 

 

A sinterização promove o aumento no contato entre as partículas dos pós e seu 

coalescimento a partir de um processo de adesão termicamente ativado (ALAIN e 

OLEVSKY, 2000).  

Na técnica por prensagem a quente, além da temperatura e do tempo, a pressão 

também atua como promotora da sinterização. Esses parâmetros de processo atuam juntos no 

sentido de produzir uma estrutura com área superficial menor que a área superficial inicial, se 

tornando então um material coeso devido à sua densificação. 
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Para tempos maiores de sinterização é possível obter pescoços mais largos entre as 

partículas e maiores forças de ligação entre elas. A ligação entre as partículas é impulsionada 

pela termodinâmica do sistema, enquanto a taxa de sinterização está ligada principalmente à 

temperatura (GERMAN, 2010). Para temperaturas próximas às de fusão dos materiais, a 

obtenção de uma boa força coesiva da estrutura é obtida com um curto espaço de tempo 

(MORO e AURAS, 2007). 

O aumento do tempo de processo propicia então o aumento do grau de sinterização, 

contudo, esse efeito não é tão significativo, pois as principais modificações estruturais 

ocorrem na fase inicial do processo. Isso porque, com a remoção da porosidade no decorrer do 

tempo, a força motora para a sinterização diminui (CHIAVERINI, 2001).  

À temperatura ambiente as partículas não sinterizam, pois os átomos do material não 

são visivelmente móveis, ou seja, não ocorre difusão. Entretanto, quando o material é 

aquecido próximo à sua temperatura de fusão a movimentação dos átomos se torna possível. 

A difusão é então favorecida pelo aumento da temperatura e, eventualmente, esse movimento 

leva à ligação das partículas reduzindo então a energia total do sistema (GERMAN, 2010). 

Como já foi mostrado anteriormente ao se falar de difusão, o processo de sinterização 

é fortemente dependente da temperatura, por isso, mudanças na temperatura de sinterização 

ditam grandemente a velocidade e a grandeza de qualquer modificação que possa ocorrer 

(CHIAVERINI, 2001). 

Na Figura 3.10 é mostrado o comportamento típico de algumas propriedades de peças 

sinterizadas relacionadas com a temperatura. Com o aumento da temperatura de sinterização, 

de uma forma geral (nesse gráfico não são especificados valores), a difusão ocorre e a 

porosidade da peça é diminuída já que a temperatura favorece o fluxo dos vazios, o que leva à 

sua densificação. Isso acarreta no aumento da resistência e também no crescimento dos grãos 

e a diminuição da resistividade elétrica. 
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Figura 3.10 - Influência da temperatura de sinterização em algumas propriedades da peça de um modo geral 

(MORO e AURAS, 2007). 
 

 A Figura 3.11, onde a temperatura de sinterização é relacionada com a densidade e 

limite de resistência do pó de cobre eletrolítico recém reduzido em hidrogênio mostra que não 

ocorrem mudanças na densidade do material antes de se atingir em torno de 60% da 

temperatura final de sinterização (800°C), como já mencionado anteriormente. Isso pode 

demonstrar que o volume de vazios continua o mesmo, sendo que mudanças no formato 

desses poros podem ter ocorrido. A resistência a tração, entretanto, começa a aumentar antes 

de a eliminação dos poros e conseqüente densificação do material se iniciar, como também é 

mostrado no gráfico (CHIAVERINI. 2001). 

 



20 

 
Figura 3.11–Relação entre temperatura de sinterização e propriedades físicas do pó eletrolítico de cobre 

(CHIAVERINI, 2001). 
 

Na Figura 3.12 é mostrada pela curva 1 uma típica relação da dureza de uma matriz 

metálica em função da temperatura de consolidação. A curva 2 mostra que para temperaturas 

mais baixas, o aumento da dureza da matriz cresce de acordo com a quantidade de 

deformação plástica e densidade do material. Ao atingir a densificação máxima, processos 

como a recristalização e crescimento de grão são ativados para amolecer o material. É 

desejável então que se mantenha um patamar alongado de dureza em relação à temperatura, 

como mostrado pela curva 2 (KONSTANTY, 2005). 
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Figura 3.12 – Gráfico da dureza em relação à temperatura de consolidação dos pós (Traduzido de 

KONSTANTY, 2005). 
 

A pressão também atua no sentido de auxiliar a sinterização, promovendo um 

acréscimo na força motriz para sinterização e acelerando a difusão e a densificação do 

material, sendo comumente usada em sinterização de materiais cerâmicos de alta dureza 

(SOARES, 2003). 

Segundo Soares (2003), a pressão não é responsável apenas pelo aumento da força 

motriz. Quando a sinterização é feita em baixas temperaturas a utilização da pressão gera a 

fragmentação das partículas, deformação plástica das mesmas e o deslizamento das partículas 

umas sobre as outras, onde assumem novas posições no sólido. Com isso as partículas ficam 

mais compactas e se ligam mais fortemente. Para o processo com altas temperaturas e 

utilização da pressão, além da alta taxa de difusividade, há o aumento da taxa de densificação, 

e como consequência, a temperatura e o tempo de sinterização podem ser reduzidos. 

Além de promover rápida densificação da estrutura, a sinterização com calor e pressão 

ainda minimiza o tempo de crescimento de grão resultando em uma microestrutura mais fina e 

uniforme. A pressão a quente causa efeitos no potencial químico e na concentração de vazios, 

criando um fluxo de vacâncias a partir da região do pescoço até os contornos de grão, o que 

leva à densificação (SKAF, 2012). 
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3.3.2 Fatores que afetam a sinterização 

 

 A formação de uma liga durante a sinterização depende de diversos fatores, além dos 

parâmetros de temperatura, tempo e pressão já mencionados. O tamanho, porosidade, forma e 

topografia, composição e natureza dos pós e densidade verde são alguns desses fatores.  

 Com relação ao tamanho das partículas, como a ligação de sinterização entre as 

partículas é desencadeada por uma redução de energia superficial pode-se constatar que 

partículas menores sinterizam mais rápido que partículas maiores, pois tem alta energia de 

superfície. Assim, a termodinâmica da sinterização mostra a importância dos pós com menor 

granulometria, enquanto a importância da temperatura é enfatizada pela cinética de 

sinterização (GERMAN, 2010).  

 Menores tamanhos de partícula geram um maior contato entre elas, ou seja, aumenta o 

número de pescoços criando mais caminhos para difusão volumétrica. Há também o aumento 

da difusão por contorno de grão já que partículas menores correspondem a tamanhos menores 

de grão interno (CHIAVERINI, 2001). 

A tensão necessária para que a sinterização ocorra pode ser denominada tensão efetiva 

de sinterização e é mostrada na Equação 3.1, relacionando a tensão efetiva de sinterização (σ), 

a energia de superfície (γ) e o raio do poro (r) (MAYO et al., 1996).  

σ = −2 γ / r                                                             (3.1) 

Pela equação, percebe-se que a tensão efetiva é inversamente proporcional ao tamanho 

do poro existente no material, ou seja, para poros pequenos a tensão efetiva necessária para 

ocorrer a sinterização é alta. Como o tamanho dos poros está relacionado ao tamanho das 

partículas, para partículas extremamente pequenas (como tamanhos nanométricos), a força 

motriz necessária será muito alta, podendo chegar a dezenas de GPa (SOARES, 2003). 

Com relação à forma das partículas, toda forma que leva a um maior contato físico 

entre elas, como menor tamanho ou rugosidade superficial, auxilia o processo de sinterização. 

Isso porque maior contato físico aumenta a área superficial interna do material sinterizado, 

favorecendo o transporte de material no seu interior (CHIAVERINI, 2001). 

Impurezas superficiais, como os óxidos, atrapalham o transporte de material e por isso 

atrapalham a sinterização, já a presença de fases dispersas no interior da matriz promove a 

sinterização por dificultar o movimento dos contornos de grão (CHIAVERINI, 2001). 
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 A densidade verde (densidade do corpo apenas compactado antes da sinterização) 

influencia na densidade do corpo sinterizado. Na teoria, menores densidades verdes deveriam 

colaborar para a o mecanismo de sinterização, por ter maior quantidade de área superficial 

interna, havendo então maior força motriz. Na prática, é observado que o aumento na 

densidade verde proporciona maior densidade no sinterizado (CHIAVERINI, 2001). 

 

3.4 Comportamento das Fases em Matrizes Metálicas 

 

Compósitos de matrizes metálicas geralmente são formados por pelo menos dois 

constituintes fisica e quimicamente distintos, o metal base e a segunda fase. O metal base, ou 

matriz metálica, é comumente formado por ferro, níquel ou cobalto, entre outros. A segunda 

fase, também chamada de reforço, é responsável por modificar as propriedades do material 

metálico, conferindo à estrutura características melhores que os seus componentes 

individualmente (FERNANDES, 2014).  

O que diferencia o compósito de matriz metálica de uma liga de duas ou mais fases é o 

seu modo de obtenção. No caso do compósito, a mistura das fases (metal base e segunda fase) 

é feita mecanicamente; na liga a segunda fase é formada a partir de uma reação no estado 

sólido, seguindo o diagrama de fases (reação eutetóide e eutética). Sendo assim, na produção 

dos compósitos é possível a adição de fases com variadas frações volumétricas, formas, 

tamanhos e distribuição espacial, permitindo, então, uma melhor projeção das propriedades 

desejadas para o material (SOUSA, 2012). 

Durante a sinterização das matrizes metálicas deve-se considerar a diferença de 

difusividade entre os componentes. Isso influencia diretamente a interação entre os pós, e 

consequentemente a formação dos pescoços, a densificação do material e suas propriedades 

(SILVA, 2015). 

Em geral, o estudo das diferentes matrizes e das fases presentes nas mesmas é 

importante para compreender o comportamento das matrizes quando submetidas a certas 

condições de trabalho, como elevadas temperaturas e alta abrasividade. Em um sistema Ni-

Fe-Nb, por exemplo, quantidades significativas de Nb podem ser adicionadas a fim de 

conferir melhores propriedades mecânicas a essa liga. Em outros casos, o excesso de nióbio 

pode causar o aparecimento de compostos deletérios ao sistema se submetido a elevadas 

temperaturas por muito tempo (BALAM e PAUL, 2010). 

As ligas produzidas via metalurgia do pó encontradas no mercado requerem boa 

sinterabilidade para serem aplicadas, e no caso de ligas aplicadas a ferramentas de corte, por 
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exemplo, é necessária dureza adequada e resistência ao desgaste, entre outras especificações. 

É possível encontrar matrizes com diversas combinações de elementos de acordo com suas 

aplicações, sendo as ligas com a presença do nióbio uma novidade promissora para o mercado 

brasileiro. Isso porque o Brasil detém a maior produção mundial desse metal e estudos, como 

os feitos por Oliveira (2010) e Oliveira et al. (2013), mostraram que esse metal apresenta 

características propícias à sua aplicação em matrizes sinterizadas. 

O cobalto, cobre, estanho, bronze, tungstênio, níquel e ferro são alguns metais 

utilizados em forma de pó na fabricação de matrizes metálicas sinterizadas. O composto 

carbeto de tungstênio (WC) também é comumente utilizado (BRAUN e WEISS, 2001). 

Algumas ligas comercialmente conhecidas e ligas recentemente estudadas serão 

citadas como exemplos de matrizes metálicas. 

 

3.4.1 NEXT 

 

 Essa liga pré-ligada é composta pelos elementos Fe-Cu-Co e foi projetada para 

oferecer vantagens técnicas e econômicas em relação a outras ligas com Co, utilizadas como 

matrizes para ferramentas diamantadas. 

Apesar de possuir duas classes distintas (NEXT 100 e NEXT 200) diferenciadas pelas 

proporções de seus elementos (composições químicas apresentadas na Tabela 3.1), de um 

modo geral, essa liga proporciona melhor distribuição do metal na matriz, tornando a 

estrutura mais homogênea que matrizes convencionais, como demonstrado nas imagens 

obtidas através do MEV (Figura 3.13). Essa liga também permite a densificação da estrutura 

em temperaturas inferiores que as comumente utilizadas, possibilitando economias nos custos 

de processo e evitando danos aos diamantes impregnados na ferramenta (JOURDAN, 2001). 

 

Tabela 3.1 - Composição química (% em peso) das ligas NEXT (Cu-Fe-Co)(DEL VILLAR et al., 2001). 

Matriz Ligante O2 (%) C (%) Cu (%) Fe (%) Co (%) 

NEXT 100 1,07 0,039 49,5 25,2 24,1 

NEXT 200 1,04 0,039 61,7 14,7 22,6 
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Figura 3.13 - Microestrutura (x 1000) de (a) um segmento sinterizado feito com NEXT® em comparação com 

 (b) uma feita com misturas tradicionais, ambos prensados a quente a 750 ° C (JOURDAN, 2001). 
 

Análises feitas com dilatômetro, Figura 3.14, apontam que a densificação da liga 

NEXT 100 começa antes da densificação do padrão Cobalto Extra Fino, indicando que a 

remoção dos poros abertos acontece mais rapidamente para a liga NEXT 100. A livre 

sinterização da série NEXT é parcialmente impulsionada pelo efeito de concentração de 

tensão das partículas duras de Fe-Co no Cu (BONNEAU e MOLTENNL, 2002). 

 
Figura 3.14–Curva dilatométrica para a NEXT 100 e Cobalto Extra Fino (traduzido de BONNEAU e 

MOLTENNL, 2002). 
 

Del Villar e colaboradores (2001) estudaram as ligas NEXT 100 e NEXT 200 

processadas pela rota de prensagem a quente (hot pressing), utilizando pressões de 30 a 

35MPa, temperaturas de sinterização entre 600 e 750°C e tempo de 3 minutos.  

A micrografia da liga NEXT 100 processada por prensagem a quente a 700°C, pressão 

de 30MPa por 3min é apresentada por Del Villar et al., (2001) (Figura 3.15 (a)). O contraste 

em branco é referente à fase dúctil rica em cobre; as áreas cinzas referentes à fase Co-Fe; em 

preto os óxidos de ferro. Os autores ainda revelam pela difração de raios X dos pós da liga 

NEXT 100a presença de duas fases, solução sólida de ferrita (α-Fe) e cobre, mostradas na 

Figura 3.15 (b). No mesmo trabalho não são apresentados esses dados para a liga NEXT 200. 
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Figura 3.15– (a) Micrografia da liga NEXT 100 e (b) difração de raios X dos pós da liga NEXT 100 (DEL 

VILLAR et al., 2001). 
 

Del Villar et al., (2001) também realiza uma análise térmica diferencial para a liga 

NEXT 100 (Figura 3.16). Foram observados dois picos, um a 950ºC correspondendo à 

transformação da solução sólida ferrita (α) em austenita (γ), e outro a 1100ºC relacionado à 

fundição do cobre. Afirma-se que a fase contínua de cobre é a mais ativa no processo de 

densificação, principalmente quando a consolidação é realizada sob pressão, pois apesar da 

consolidação dessa liga ocorrer no estado sólido, as altas temperaturas de trabalho estão 

dentro do intervalo de trabalho a quente do cobre.  

 

 

Figura 3.16 – DTA correspondente à liga NEXT 100 (traduzido de DEL VILLAR et al., 2001).  
 

 O diagrama ternário Fe-Cu-Co foi utilizado como base para as análises (Figura 3.17) 

(DEL VILLAR et al., 2001). Na isoterma de 850° C, ambas as ligas são vistas na região 

pseudo binária Cu (CFC) + ferrita () (CCC). 
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Figura 3.17 - Isoterma a 850° C do diagrama de fases ternário Cu-Fe-Co (DEL VILLAR et al., 2001). 

 

Para outra composição de Fe-Cu-Co proposta por Curiotto et al. (2007), 50%Cu-

25%Co-25%Fe, foram analisados os sinais de DSC da liga para o aquecimento (curva “a”) e 

resfriamento (curva “b”), demonstrando as transformações que ocorrem na mesma. As linhas 

a e b (Figura 3.18) correspondem a um equilíbrio de fases para uma fração molar de 0,5 para 

o cobre, de acordo com o diagrama de fases pseudo binário apresentado no trabalho de 

Curiotto et al., (2007). 

 

 
Figura 3.18 – Sinais de DSC da liga 25%Fe-50%Cu-25%Co (CURIOTTO et al., 2007). 

 

Observando a Figura 3.18, o primeiro pico apresentado, a 1213K (940°C), representa 

uma transformação eutetóide. O sistema varia de um equilíbrio binário entre as fases CCC 

(Fe-Co) e CFC (Cu) para um equilíbrio ternário entre CCC (Fe-Co), CFC (Fe-Co) e CFC 

(Cu), sendo que no final desse pico a fase CCC desaparece (CURIOTTO et al.,2007). 
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À 1370K (1097°C) ocorre uma reação peritética, onde Cu líquido está em equilíbrio. 

O último pico apresentado para o aquecimento é a 1686K (1413°C) (transformação 

endotérmica) e corresponde à fusão da amostra (CURIOTTO et al., 2007).  

Com relação ao resfriamento, abaixo da linha liquidus, a 1614K (1341°C) ocorre a 

separação entre Fe-Co e o Cu líquido, sendo o primeiro sinal exotérmico. Posteriormente 

ocorre a solidificação de Fe-Co a 1412K (1139°C). A 1367K (1094°C) ocorre uma 

transformação peritética. Duas transformações exotérmicas acontecem nas temperaturas de 

1163K e 1081K (890°C e 808°C), devido à transformação da solução sólida rica em Co, Fe-

Co. O último pico exotérmico observado durante o resfriamento foi à 994K (721°C), devido à 

transformação da solução sólida Fe-Co (CURIOTTO et al., 2007). 

 

3.4.2 Cobalite HDR 

 

Assim como as ligas da série NEXT, a liga Cobalite HDR (High Diamond Retention) 

é usada como matriz para compósitos diamantados com o propósito de apresentar vantagens 

na sua aplicação com relação às demais ligas que utilizavam Co até então. Sua principal 

aplicação é em instrumentos de corte no setor da construção civil, substituindo então ligas de 

cobalto contendo carboneto de tungstênio (comumente usadas nessa área). A liga Cobalite 

HDR foi desenvolvida para apresentar alta dureza, resistência à oxidação e, como ligante, 

apresentar excelente resistência à abrasão, a qual combina excelente retenção do diamante 

com um ótimo comportamento de sinterização. Pode ainda ser soldada a laser (CLARK e 

KAMPHUIS, 2002). 

 A composição da liga é 66%Fe-7%Cu-27%Co,% em peso, apresentando densidade 

real de 8,18g/cm3. Comparando com o cobalto puro (8,9g/cm3), a utilização dessa liga pode 

acarretar a uma redução de peso nas peças de até 8%, refletindo também em uma diminuição 

do custo (CLARK e KAMPHUIS, 2002). 

 A micrografia do pó de Cobalite HDR é mostrada na Figura 3.19. Diferentemente do 

pó de cobalto fino, que apresentam formas e tamanhos de partículas diferentes, pela análise do 

MEV observam-se aglomerados porosos com formas quase esféricas, o que proporciona então 

ótimas propriedades de escoamento e sinterização (CLARK e KAMPHUIS, 2002). 
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Figura 3.19 – Micrografia do pó liga Cobalite HDR (CLARK e KAMPHUIS, 2002). 

 

3.4.3 Cobalite CNF 

 

Formada por Fe-Cu-Sn-W, a liga Cobalite CNF (Cobalt and Nickel Free) possui a 

composição apresentada na Tabela 3.2. Sua vantagem está nas boas propriedades mecânicas 

obtidas se produzida por sinterização convencional sem a adição de cobalto e níquel em sua 

matriz, como o próprio nome sugere. Sem a presença do cobalto é possível alcançar um bom 

desempenho da liga, similar ao que é obtido quando o cobalto é usado, sem a necessidade de 

temperaturas muito elevadas para produzi-la, temperaturas em torno de 675°C são suficientes 

(KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). 

 

Tabela 3.2- Composição da liga Fe-Cu-Sn-W (Cobalite CNF) excluindo impurezas e oxigênio (traduzido de 
KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). 

Composição da Cobalite CNF 

Fe 68,4% 

Cu 26% 

Sn 3% 

W 2% 

Y2O3 0,6% 

Impurezas Típicas 

O < 0,6% 

Co < 0,5% 

Ni < 0,1% 
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Uma liga pré-ligada formada por Fe-Cu é muito macia para ser utilizada como matriz 

para setores onde são exigidas resistência mecânica, ao desgaste e ao impacto, por exemplo. 

Por essa razão, a mesma é normalmente endurecida com adições de cobalto ou níquel. 

Entretanto valores elevados de Co ou Ni podem tornar o material quebradiço. Isso 

impulsionou a busca por elementos alternativos, mas que também garantissem a 

aplicabilidade da liga (KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). 

A adição do estanho foi então proposta pela empresa Umicore, mas também atua de 

forma negativa. Isso porque durante a sinterização o Sn se difunde a partir da fase de Cu para 

fase de Fe e após resfriamento forma uma fase intermetálica Fe-Sn muito quebradiça, 

prejudicando então a ductilidade da liga. Observando-se um diagrama binário de Sn-Cu 

(Figura 3.20), nota-se que para razões Sn/Cu superiores a 0,16, ocorre uma reação peritética a 

798°C e após resfriamento, pela presença de fases frágeis, ocorre o comprometimento da 

ductilidade da liga (KAMPHUIS E SERNEELS, 2004). 
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Figura 3.20 – Diagrama de fases Cu-Sn (METALS HANDBOOK DATA). 

 

Para a liga Cobalite CNF essa razão Sn/Cu é inferior ao valor crítico mencionado 

anteriormente, mas durante a sinterização o estanho se difunde no ferro. Durante o 

resfriamento, o estanho se difunde para a fase de cobre, mas devido à temperatura, o mesmo 

se aloca nas fronteiras dos grãos de cobre. Esse acúmulo de estanho nos contornos de grão 

gera uma relação Sn-Cu superior a 0,16, fragilizando então a liga (KAMPHUIS e 

SERNEELS, 2004). 
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É possível reduzir o problema da presença de fases intermetálicas e má distribuição do 

estanho utilizando tungstênio. Esse elemento atua no sentido de inibir a difusão do estanho na 

fase de ferro e ainda auxilia o mecanismo de endurecimento por solução sólida do ferro 

(KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). 

Como mostrado na Figura 3.21, a liga Cobalite CNF é formada por aglomerados de 

partículas individuais. 

 

 
Figura 3.21 - Micrografia da liga Cobalite CNF (KAMPHUIS e SERNEELS, 2004). 

 

3.4.4 Diabase 

 

 Diabase é o nome de uma série de três ligas (Fe-Cu-Co-Sn), sendo suas composições 

apresentadas na Tabela 3.3. 

 Entre as três diferentes ligas as mais conhecidas são a DIABASE-V07 (que mostrou 

excelentes resultados de corte, quando utilizado com diamantes cobertos com titânio) e a 

DIABASE-V18 (normalmente usado para o corte de granito). A DIABASE-V21 foi a última 

a ser desenvolvida (WEBER e WEISS, 2005). 

 

Tabela 3.3 - Composição aproximada dos ligantes DIABASE (WEBER e WEISS, 2005). 

MATRIZ 
METÁLICA 

Fe (%) Co (%) Cu (%) Sn (%) 

DIABASE-V07 45 – 65 20 – 40 < 15 - 

DIABASE-V18 35 – 55 15 – 35 < 25 < 8 

DIABASE-V21 55 – 75 < 15 < 25 < 8 
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 As duas primeiras ligas da série apresentada são sensíveis ao impacto já que possuem 

fases frágeis formadas devido às suas composições com maiores teores de cobalto. A liga 

DIABASE-V21 foi desenvolvida no intuito de resolver esse problema e apresenta então uma 

viscosidade melhor que as anteriores. Ela pode resistir a cargas de impacto ou forças laterais, 

a partir da substituição da fase quebradiça por outra liga do mesmo sistema. Com isso o teor 

de Co pode ser ainda mais reduzido (WEBER e WEISS, 2005). 

 A principal aplicação da DIABASE-V21 é para ferramentas de corte de granito e 

concreto. Se adicionados outros aditivos como bronze e carboneto de tungstênio, o seu campo 

de utilização pode ser ampliado (WEBER e WEISS, 2005). 

 

3.4.5 Liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb 

 

A partir das ligas citadas anteriormente percebe-se que há uma vasta gama de produtos 

feitos via metalurgia do pó que utilizam o cobalto como ligante, principalmente para matrizes 

de ferramentas de corte, mas devido a limitações técnicas (como elevadas temperaturas para 

sinterização e sua toxidade) e econômicas, estudos estão sendo feitos no intuito de diminuir o 

teor desse elemento nas ligas ou até mesmo eliminá-lo. 

Uma opção promissora além das que já foram citadas, mas ainda pouco explorada, é a 

utilização do nióbio.  

Oliveira (2010) realizou estudos com o intuído de avaliar a possibilidade de aplicação 

do nióbio em matrizes de Fe-Cu como alternativa ao Co, onde matrizes com diferentes 

composições, sem e com adição de diamantes, foram sinterizadas a 800°C com pressão de 

35MPa por 3min. Foi realizada também uma comparação com a liga NEXT 100 (citada 

anteriormente), comercialmente utilizada no ramo de ferramentas diamantadas. A matriz 

metálica que apresentou melhores resultados foi25%Fe-50%Cu-25%Nb. 

Análises das fases dessa liga foram feitas. Pela difração de raios X apresentados por 

Oliveira (2010) (Figura 3.22), observou-se a presença majoritária das fases Cu e Nb e solução 

sólida Fe(α). 
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Figura 3.22 - Difratograma da liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb (OLIVEIRA, 2010). 

 

Nota-se a presença da solução secundária FeaNbb no pico de ângulo 2θ de 82,30°, e 

solução sólida FeNb de estrutura CCC para o ângulo 36,88°. 

 Comparando essa análise com a liga com 15%Nb, Oliveira (2010) mostrou que ao 

aumentar o teor de Nb, houve um maior pronunciamento dos picos referentes a esse elemento.  

 No ângulo 2θ de 95,14° há a presença da fase Cu, e em 94,57° a presença de Nb, 

indicando uma sobreposição de picos em relação à análise feita para 15%Nb, o que é 

influenciado pelos teores de Nb e Cu presentes na liga (OLIVEIRA, 2010). 

 A microestrutura da liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb estudada por Oliveira (2010) é 

mostrada na Figura 3.23. 

A estrutura (Figura 3.23) é constituída das fases Fe(α) e Nb embebidas na matriz de 

Cu e pequenas quantidades de soluções de FeNb e FeaNbb. A fase Fe(α) se apresenta 

volumosa, pois durante a sinterização ocorre o agrupamento das partículas no estado sólido, o 

que tende a dificultar a difusão dos elementos. Há também presença de Nb em forma de 

partículas dentro da matriz de Cu. Segundo Ren et al., (2007), as manchas apresentadas na 

estrutura da fase de Cu podem ser devido à presença de cristais de Fe na matriz. Nas 

interfaces das partículas de Fe(α) e Nb podem ser encontradas soluções sólidas, detectadas por 

raios X (OLIVEIRA, 2010). 
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Figura 3.23 – Microestrutura da liga 25%Fe – 50%Cu – 25%Nb observada no campo claro. Ampliação: (a) 200x 

e (b) 400x (OLIVEIRA, 2010). 
 

 Segundo Oliveira (2010), a morfologia da fase Fe(α) pode apresentar círculos 

pequenos de poros no interior de algumas partículas, sugerindo o fechamento dos poros e boa 

difusividade (mais detalhado na Figura 3.23 (b)). 

 

3.5 Diagrama de Fases do Sistema Fe-Cu-Nb 

 

Devido à dificuldade de se encontrar o diagrama ternário do sistema Fe-Cu-Nb, serão 

analisados apenas diagramas dos sistemas binários Fe-Cu, Fe-Nb e Cu-Nb. 

 

3.5.1 Sistema binário Fe-Nb 

 

No diagrama Fe-Nb, o lado rico em ferro é comumente mais estudado pelos 

pesquisadores, onde se encontram o equilíbrio entre as fases -Fe e a fase Laves Є-Fe2Nb. 

Isso se dá devido às utilizações tecnológicas dos produtos obtidos a partir das ligas formadas 

com maior teor de ferro (SCHÖN e TENÓRIO, 1996). 

O primeiro diagrama Fe-Nb completo, com as três fases Laves Є-Fe2Nb, η-Fe2Nb3 e 

σ-Fe21Nb19, foi proposto por Goldschmidt (1957, apud SCHÖN e TENÓRIO, 1996).  

Nos estudos feitos por Balam e Paul (2010), o sistema Fe-Nb apresenta dois 

compostos, a fase Fe2Nb Laves e a fase FeNb µ, onde a segunda se difere da fase σ de 

Goldschmidt (1957,apud SCHÖN e TENÓRIO, 1996),mas apresenta mesma estequiometria. 

Para análise de difusão dessas fases esses autores determinaram parâmetros ainda não muito 

conhecidos na literatura. O estudo indicou que o crescimento da fase µ se deu por um 

Nb 

Cu 

Fe 

Nb Fe

Cu 



processo de rede de difusão controlada, enquanto o 

claramente identificado. Verificou

consideravelmente mais rápida pela fase Laves do que o nióbio, e uma taxa de difusão em 

torno de 1,5 a 3 vezes maior na fase µ que o nióbio.

Segundo Wert et al., 

aumento de dureza na liga durante seu envelhecimento, mas a presença de largas zonas livres 

de precipitados próximos aos contornos de grão gera u

do material. 

Atualmente, os diagramas Fe

e TENÓRIO, 1996). 

No diagrama Fe-Nb, apresentado na 

elementos para as temperaturas comumente usadas em processos de sin

800 e 900ºC (700ºC não aparece n

com a temperatura. É notável que a solubilidade dos dois elementos é muito baixa, sendo que 

o ferro é um pouco mais solúvel no nióbio que o contrário (

 

Figura 3.24
 

 

  

difusão controlada, enquanto o crescimento da fase Laves não foi 

claramente identificado. Verificou-se também que o ferro tem uma taxa de difusão 

consideravelmente mais rápida pela fase Laves do que o nióbio, e uma taxa de difusão em 

maior na fase µ que o nióbio. 

 (1979), a fase intermetálica Fe2Nb inicialmente provoca um 

aumento de dureza na liga durante seu envelhecimento, mas a presença de largas zonas livres 

de precipitados próximos aos contornos de grão gera uma degradação na resistência à fluência 

Atualmente, os diagramas Fe-Nb contêm então as fases estáveis Laves Є e

Nb, apresentado na Figura 3.24, pode-se observar a solubilidade dos 

elementos para as temperaturas comumente usadas em processos de sin

700ºC não aparece no diagrama). Os valores variam entre 1,7 e 2,0% de acordo 

com a temperatura. É notável que a solubilidade dos dois elementos é muito baixa, sendo que 

o ferro é um pouco mais solúvel no nióbio que o contrário (OLIVEIRA, 2010).

Figura 3.24- Diagrama de fases Fe-Nb (OLIVEIRA, 2010). 
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crescimento da fase Laves não foi 

se também que o ferro tem uma taxa de difusão 

consideravelmente mais rápida pela fase Laves do que o nióbio, e uma taxa de difusão em 

Nb inicialmente provoca um 

aumento de dureza na liga durante seu envelhecimento, mas a presença de largas zonas livres 

ma degradação na resistência à fluência 

Laves Є e μ (SCHÖN 

se observar a solubilidade dos 

elementos para as temperaturas comumente usadas em processos de sinterização a quente, 

alores variam entre 1,7 e 2,0% de acordo 

com a temperatura. É notável que a solubilidade dos dois elementos é muito baixa, sendo que 

, 2010). 
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3.5.2 Sistema binário Fe-Cu 

 

 Segundo Curiotto et al., (2007), o sistema Fe-Cu consiste de três fases: o líquido e as 

fases cristalinas CCC e CFC (soluções sólidas de Cu no Fe (CCC e CFC) e de Fe no Cu 

(CFC)). 

Observando o diagrama de fases, Figura 3.25, para as temperaturas entre 700 e 900ºC 

as solubilidades variam entre 0,6 a 2,6% de acordo com a temperatura. A solubilidade é baixa 

então para ambos os elementos, sendo o cobre um pouco mais solúvel no ferro (OLIVEIRA, 

2010). 

É possível ainda analisar, a partir do diagrama, o que ocorre quando a mistura de pós 

de Fe e Cu é aquecida a partir do ponto de fusão do Cu até ultrapassar 1096ºC. Espera-se que 

o aquecimento seja rápido o suficiente para evitar que interdifusão aconteça antes de o cobre 

estar fundido. Primeiramente o cobre se funde a 1084ºC; o cobre fundido dissolve parte do 

ferro; uma solução sólida basicamente de cobre (fase Ԑ) pode ser formada entre 1084ºC e 

1096ºC; começa a ocorrer difusão do cobre no ferro sólido a fim de formar a fase γ; a 1096ºC 

toda a fase Ԑ se decompõe para formar uma fase líquida rica em cobre e fase γ saturada em 

cobre; a difusão do cobre na fase γ continua (MAGEE, 1975). 

 Seguindo essa linha, se o total de cobre presente é menor que o limite de solubilidade 

na fase γ (limite de 9,5% de Cu), a fase líquida irá desaparecer. Se isso não ocorrer, um 

equilíbrio acontece entre a solução líquida saturada de ferro e fase γ saturada de cobre 

(MAGEE, 1975). 
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Figura 3.25–Diagrama de fases Fe-Cu (traduzido de METALS HANDBOOK DATA). 

 

Segundo Magee (1975), o parâmetro de rede do ferro γ é alterado pelo cobre em 

solução, quando em quantidades inferiores ao limite de solubilidade; a expansão das 

partículas de ferro é aproximadamente igual à quantidade de cobre dissolvida, quando o cobre 

está dissolvido do ferro (o ferro puro se expande aproximadamente 8% em volume quando 

8% em peso de cobre é dissolvido). 

No caso do sistema Fe-Cu, a sinterização ocorre normalmente por fase líquida, onde as 

características de solubilidade do sistema causam um inchaço indesejável na estrutura nos 

primeiros minutos da sinterização, devido à fusão do cobre nos primeiros momentos da 

sinterização. Dessa forma, não são atingidos altos valores de densificação nessa liga. O cobre 

líquido se espalha em torno dos contornos das partículas de Fe e em um segundo momento, o 

cobre é aniquilado pela saturação do mesmo com grãos e partículas de ferro em solução, 

ocorrendo uma compensação de contração da sinterização sólida final do ferro. A presença da 

solução sólida Fe-Cu melhora as propriedades mecânicas da liga (PACHECO et al., 2007).  

O inchaço que acontece na estrutura cresce à medida que a quantidade de cobre 

aumenta, até atingir valores máximos, onde posteriormente decresce com o acréscimo de 

cobre. O inchaço máximo ocorre em 8%Cu em peso, em compactados sinterizados a 1150ºC. 

Para a mesma temperatura ainda pode ser determinado que 10%Cu proporciona o inchaço 

máximo (ZHANG et al., 2004). 
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Ren et al.(2007), ainda estuda a presença de precipitados de cobre nas ligas Fe-Cu. O 

endurecimento por precipitação colabora para as propriedades mecânicas e resistência a 

fadiga de aços HSLA (alta resistência baixa liga).  

 

3.5.3 Sistema binário Nb-Cu 

 

A sinterização das matrizes Nb-Cu também feitas por fase líquida, assim como Fe-Cu, 

são pouco conhecidas. Dessa forma são utilizados outros sistemas imiscíveis, como W-Cu, 

para explicar o comportamento desses sistemas (a solubilidade do nióbio no cobre líquido é 

muito baixa, por esse motivo são imiscíveis). No sistema W-Cu ocorre a sinterização por fase 

sólida do tungstênio na presença do cobre líquido (JOHNSON e GERMAN, 2001). 

Uma maneira de aumentar a solubilidade do W no Cu líquido é adicionando níquel ao 

compósito. Esse mecanismo proporciona uma diminuição da energia superficial sólido-

líquido, melhorando a solubilidade, modificando a forma de densificação de difusão no estado 

sólido para transporte de massa pelo líquido. É esperado que as ligas Nb-Cu se comportem de 

maneira análoga (MELCHIORS, 2011). 

Segundo Lenel (1980, apud MELCHIORS, 2011), quanto mais fina forem as 

partículas, mais forte será a atração capilar e maior será a força motriz para densificação. A 

mesma análise pode ser feita para o sistema Nb-Cu. Nesse caso, pela falta de solubilidade 

entre os compostos, é muito difícil a obtenção da densidade próxima à teórica. Entretanto 

estudos mostram que técnicas utilizando a moagem dos pós com alta energia, diferentemente 

das técnicas convencionais, já proporcionam melhoras na densidade do produto 

(MELCHIORS, 2011). A Figura 3.26 mostra esquematicamente o comportamento 

microestrutural durante a sinterização dos pós de W-Cu, também aplicado para o Nb-Cu, 

utilizando a moagem de alta energia na produção dos pós. 



Figura 3.26 - Comportamento da microestrutura do compósito W
durante a sinterização (

 

Observando o diagrama de 

que os dois compostos são quase imiscíveis, até que seja atingido o ponto de fusão dos doi

(MELCHIORS, 2011).  

 

Figura 3.27 – Dia
 

Em temperaturas comuns para sinterização por prensagem a quente, 700, 800 e 900ºC, 

não há nenhuma solubilidade de nióbio em cobre, enquanto a de cobre no nióbio é 

Comportamento da microestrutura do compósito W-Cu produzido por moagem de alta
durante a sinterização (MELCHIORS, 2011). 

Observando o diagrama de fases do sistema Nb-Cu, Figura 3.27, é possível confirmar 

que os dois compostos são quase imiscíveis, até que seja atingido o ponto de fusão dos doi

Diagrama de fases do sistema Nb-Cu (OLIVEIRA, 2010

Em temperaturas comuns para sinterização por prensagem a quente, 700, 800 e 900ºC, 

não há nenhuma solubilidade de nióbio em cobre, enquanto a de cobre no nióbio é 
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Cu produzido por moagem de alta energia 

, é possível confirmar 

que os dois compostos são quase imiscíveis, até que seja atingido o ponto de fusão dos dois 

 
, 2010). 

Em temperaturas comuns para sinterização por prensagem a quente, 700, 800 e 900ºC, 

não há nenhuma solubilidade de nióbio em cobre, enquanto a de cobre no nióbio é de 0,9%, 
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1,3% e 1,5% para as respectivas tempertaturas citadas, estando o nióbio no estado sólido e o 

cobre líquido (OLIVEIRA, 2010). Dessa forma, considerando a fusão dos componentes e sua 

solidificação, a microestrutura desse sistema é sempre bifásica, aparecendo então dentritas de 

nióbio presentes na matriz de cobre (LI et al., 1998).  

Segundo Li et al. (1998), a liga Cu-Nb não é dependente apenas da sua composição e 

tensão de deformação subseqüente, a morfologia solidificada também influencia nas suas 

propriedades. Essa liga se torna interessante pela sua boa condutividade elétrica juntamente 

com alta resistência mecânica.  

Na Figura 3.28 é notável que o tamanho e quantidade das dentritas na liga tendem a 

aumentar com o aumento da concentração de nióbio. 

 

 
Figura 3.28 – Microestrutura da liga a) Cu-15%Nb e b) Cu-55,5%Nb relacionando a fração volumétrica das 

dentríticas com o aumento da concentração de nióbio (LI et al., 1998). 
 

Segundo Wang et al. (2007), quando a composição de Nb é entre 15 a 72% (% 

atômica), a solução supersaturada de Cu-Nb poderia formar uma liga amorfa nesse intervalo 

de composição. Podem ser obtidas fases amorfas em 70%Cu-30%Nb e camadas múltiplas de 

filmes de 30%Cu-70%Nb. 

Para uma solução sólida com 10%Nb (% atômica) a estrutura cristalina é CFC, já que 

a mesma é composta por 90% de Cu (CFC) e 10% de Nb (CCC), mas acima de 15%Nb a rede 

cristalina entra em colapso, modificando então do estado cristalino para amorfo. O mesmo 

pode ocorrer para a solução sólida a base de Nb (CCC), a qual apresenta a solubilidade crítica 

do sólido em 28%Cu (% atômica) (WANG et al., 2007). 
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3.5.4 Sistema ternário Fe-Cu-Nb 

 

 De acordo com estudos anteriores, o sistema ternário Fe-Cu-Nb se comporta de 

maneira semelhante ao Fe-Cu-Co. A solução sólida Fe-Nb formada durante o resfriamento é 

benéfica para a matriz metálica, promovendo seu endurecimento.Essa é uma característica de 

extrema importância para tornar viável a substituição de matrizes comerciais a base de Co por 

matrizes de Nb (OLIVEIRA, 2010). 

 O diagrama bifásico Cu-Co apresentado por Curiotto et al., (2007) é similar aos 

diagramas Fe-Cu e Cu-Nb, onde apresentam baixas solubilidades nas temperaturas comuns de 

sinterização (700, 800 e 900ºC). Como o Nb atua de maneira parecida com o Co, não é 

esperado que ocorra inchaço nos sinterizados produzidos, sendo então um bom indicativo 

para a substituição mencionada (OLIVEIRA, 2010). 

 

3.6 Efeito da Sinterização nas Propriedades das Matrizes Metálicas 

 

Como já foi mencionado em tópicos anteriores, diversos fatores e parâmetros de 

sinterização afetam as características do produto final. Serão citadas então as propriedades 

físicas de algumas matrizes metálicas comerciais e de matrizes recentemente estudadas, a 

base de nióbio. 

 

3.6.1 NEXT 

 

Para as ligas Fe-Cu-Co da série NEXT processadas pela rota de prensagem a quente 

(hot pressing), utilizando pressões de 30 a 35MPa, temperaturas de sinterização entre 600 e 

750°C e tempo de 3 minutos, Del Villar et al. (2001) encontrou 97% da densidade teórica em 

temperaturas baixas, 710 e 650°C, respectivamente para as ligas NEXT 100 e NEXT 200 

(Figura 3.29). Isso é possível já que para se alcançar densidades satisfatórias nesses materiais 

maiores teores de cobre requerem menores temperaturas (como mostrado na Tabela 3.1, a 

NEXT 200 apresenta maior teor de cobre que a NEXT 100). 
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Figura 3.29 - Gráfico de densidade teórica para as ligas NEXT 100 e NEXT 200 (traduzido de DEL VILLAR et 

al., 2001). 
  

 A dureza também foi analisada (Figura 3.30), e valores entre 87 e 109HRB foram 

obtidos no intervalo entre 600 e 650ºC, sendo que a dureza da liga NEXT 200 é maior devido 

à sua maior densidade nessa faixa de temperatura. Á 650ºC a dureza da liga NEXT 100 se 

torna maior. Esse fenômeno ocorre, pois até 95% de densidade a dureza final do material é 

controlada pela porosidade; acima desse valor a dureza passa a depender da proporção Fe-Cu, 

sendo que quanto maior essa proporção maior é a quantidade da fase dura (solução sólida Co-

Fe), então maior é a dureza (OLIVEIRA, 2010). Não pode ser mostrada uma comparação 

entre as ligas a partir de 650°C já que dados sobre a liga NEXT 200 não são apresentados. 

 

 
Figura 3.30 – Gráfico de dureza HRB para as ligas NEXT 100 e NEXT 200 (Traduzido de DEL VILLAR et al., 

2001). 
 

3.6.2 Cobalite HDR 

 

Estudos feitos por Clark e Kamphuis (2002), demonstraram grande potencial para a 

liga Cobalite HDR (Fe-Cu-Co) na sua utilização para ferramentas diamantadas. 
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Segundo os autores, os testes de sinterização por prensagem a quente para essa liga 

pré-ligada foram feitos a uma pressão de 350bar para um tempo de 3 minutos. Resultados 

mostram que para temperaturas de sinterização entre 750 e 850ºC foram encontradas boas 

propriedades físicas. 

A Figura 3.31 mostra a densidade da amostra sinterizada, sendo que os melhores 

valores (aproximadamente 98% de densidade) foram obtidos no intervalo de temperatura 

mencionado anteriormente. 

 

 
Figura 3.31 – Gráfico de densidade da liga Cobalite HDR sinterizada (traduzido de CLARK e KAMPHUIS, 

2002). 
 

A Figura 3.32 mostra que para as condições de sinterização citadas, a melhor dureza 

foi encontrada entre as temperaturas de sinterização de 750 e 850ºC, 108 HRB. 

 

 
Figura 3.32 – Gráfico da dureza da liga Cobalite HDR (Rockwell B e Vickers) (traduzido de CLARK e 

KAMPHUIS, 2002). 
 

A Figura 3.33 mostra a ductilidade da liga, obtida através de ensaios de resistência ao 

impacto Charpy. 
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Figura 3.33 – Gráfico da ductilidade da liga Cobalite HDR (resistência ao impacto Charpy) (CLARK e 
KAMPHUIS, 2002). 

 

Clark e Kamphuis (2002) ainda mostram que a dureza da liga pode ser diminuída se 

pequenas quantidades de cobre e/ou pó de ferro forem adicionados, sendo que a ductilidade 

entre 110 e 150J/cm² é considerada boa. Para aumentar a dureza pode-se adicionar 10 ou 20% 

de cobalto extra fino, entretanto, isso prejudica a ductilidade da liga. 

 

3.6.3 Cobalite CNF 

 

Segundo Kamphuis e Serneels (2004), para a liga Cobalite CNF (Fe-Cu-Sn-W) 

sinterizada por prensagem a quente durante 3 minutos a 350bar, nas temperaturas de 650 a 

875°C, valores satisfatórios de densidade (quase 100%) são obtidos entre as temperaturas de 

675 a 875°C, como mostra a Figura 3.34. 

 

 
Figura 3.34 – Gráfico da densidade da liga Cobalite CNF sinterizada (traduzido de KAMPHUIS e SERNEELS, 

2004). 
 

Ainda nas mesmas condições de sinterização anteriores, a dureza da liga foi medida 

em Rockwell B (Figura 3.35) e dureza Vickers (Figura 3.36). Para a primeira, a dureza se 
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mostrou constante entre os valores aproximados de 100 a 103HB, e no segundo caso entre 

240 e 260HV. Essas temperaturas de sinterização estão entre as mais baixas utilizadas no 

mercado para ligas pré-ligadas (KAMPHUIS e SERNEELS, 2004).  

 

 
Figura 3.35 – Gráfico da dureza da liga Cobalite CNF (Rockwell B) (traduzido de KAMPHUIS e SERNEELS, 

2004). 
 

 
Figura 3.36 – Gráfico da dureza da liga Cobalite CNF (Vickers) (traduzido de KAMPHUIS e SERNEELS, 

2004). 
 

A ductilidade, como mostrada na Figura 3.37, varia consideravelmente no intervalo de 

temperatura proposto, e só apresenta boa ductilidade acima de 800°C. 
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Figura 3.37 – Gráfico da ductilidade da liga Cobalite CNF (resistência ao impacto Charpy) (traduzido de 

KAMPHUIS E SERNEELS, 2004). 
 

3.6.4 Diabase 

 

Segundo Weber e Weiss (2005), a liga DIABASE-V21 (Fe-Cu-Co-Sn) sinterizada 

apresenta boa resistência ao impacto se comparada à outra liga da série, DIABASE-V18, e 

outras ligas a base de Co, como mostrado na Figura 3.38. 

 

 
Figura 3.38 – Comparação da resistência ao impacto (barra entalhada) entre diferentes ligas (traduzido de 

WEBER e WEISS, 2005). 
 

Os autores ainda observaram que após a sinterização foi atingido um nível de 

densidade satisfatório e uniforme, cerca de 8,0g/cm3 (aproximadamente > 98,5%) entre as 

temperaturas de 780 e 900°C. Para o mesmo intervalo de temperatura, a dureza apresentou-se 

entre 94 e 101HB (Figura 3.39). 
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Figura 3.39 – Diagrama de sinterização da liga DIABASE-V21(densidade e dureza variando com a temperatura) 

(traduzido de WEBER e WEISS, 2005). 
 

3.6.5 Liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb 

 

 Para ser aplicada como matriz para ferramenta de corte, a liga precisa apresentar boas 

propriedades mecânicas, por isso as propriedades das novas ligas, como a 25%Fe-50%Cu-

25%Nb, precisam ser devidamente avaliadas. 

 Oliveira (2010) realizou a sinterização da liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb por prensagem 

a quente durante 3 min a 35MPa, com a temperatura a 800°C. 

 A densidade relativa para a mesma foi de 82,7% e apesar de ser menor que o valor 

obtido para a liga NEXT 100 (88,5%) que é comercialmente conhecida, o valor apresentado é 

considerado satisfatório (OLIVEIRA, 2010). 

 A matriz sinterizada por prensagem a quente nas condições citadas também foi 

submetida ao teste de dureza Rockwell B por Oliveira (2010). Novamente o valor obtido não 

foi superior ao apresentado pela NEXT 100 (90,5HRB para a liga com Nb e 125,5HRB para a 

liga com Co). Esses valores estão atrelados à densidade relativa, onde um material mais denso 

acarreta maiores durezas. Outro fator que colabora (quando a densidade é superior a 95%) é a 

presença das soluções sólidas presentes. Nesse caso a solução sólida Co-Fe atua na matriz da 

liga NEXT 100 e a solução sólida Fe-Nb atua na matriz em estudo. 

 Ainda foi mencionado o comportamento da liga durante o ensaio de compressão 

diametral. Nesse ensaio são medidas a tensão de escoamento (σe), a resistência à compressão 

(σm) e o módulo de elasticidade (E). Os valores encontrados foram σe de 59,6MPa, σm de 

172MPa e E sendo 33,3GPa. Comparando a relação de dureza, resistência à abrasão e tensão 

de escoamento da liga com a NEXT 100, a mesma apresentou-se superior, mostrando-se 

então aplicável para a sua utilização como matriz metálica (OLIVEIRA, 2010). 
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3.7 Considerações Gerais 

 

 Analisando os resultados dos estudos das matrizes exemplificadas anteriormente, com 

pouco ou nenhum cobalto e presença de nióbio, é notada a grande potencialidade da utilização 

prática dessas matrizes metálicas. A partir de estudos como esses é possível estabelecer a 

melhor temperatura para sua fabricação e melhores valores para características requeridas, 

como densidade e resistência, para as matrizes. 

 Seguindo a linha de pesquisa de Oliveira (2011), o estudo da utilização do nióbio nas 

matrizes é de grande relevância. Suas propriedades, que atuam de forma similar ao cobalto, 

são promissoras para a utilização em matrizes metálicas. Para o Brasil, maior portador de 

reservas de nióbio do mundo e maior produtor, a utilização do nióbio em mais essa aplicação 

representa a possibilidade de descartar a importação do cobalto para essa finalidade, 

conseguindo então fabricar matrizes metálicas com pós metálicos brasileiros. 

 Para que isso seja possível, é primordial determinar as fases formadas durante a 

sinterização das matrizes com nióbio, já que são pouco conhecidas, para assim conhecer o 

comportamento mecânico da liga e viabilizar a sua utilização. 
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CAPÍTULO 4– PARTE EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo serão abordados todos os materiais e métodos utilizados para analisaras 

fases presentes na liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb obtida por prensagem a quente. 

 

4.1 Preparação da Mistura 

 

Para a preparação dos provetes estudados foram utilizados os seguintes teores de Fe, 

Cu e Nb, % em peso: 

25%Fe–50%Cu–25%Nb 

De acordo com a composição propostas para a liga Cu-Fe-Nb, foram misturados pós 

de ferro atomizado, com tamanho médio de partícula de 50m e cobre atomizado, com 

tamanho médio de partícula de 67m, fornecidos pela empresa METALPÓ/COMBUSTOL. O 

nióbio foi cedido pelo Departamento de Engenharia de Materiais – Escola de Engenharia de 

Lorena – DEMAR-EEL-USP. O mesmo passou pelo processo de hidrogenação – moagem – 

desidrogenação e apresenta tamanho médio de partícula de 45m (325mesh). 

Os pós foram misturados durante uma hora em um misturador rotativo no 

Departamento de Engenharia Civil da UFOP. 

As densidades teóricas do Fe (ρTA), Cu (ρTB) e Nb (ρTC) são respectivamente: 

7,87g/cm3, 8,92g/cm3 e 8,57g/cm3. Desse modo, seguindo a regra das misturas para sistemas 

particulados, segundo German (1992, apud OLIVEIRA, 2010), temos que o cálculo da 

densidade teórica de cada matriz (T) é: 

mA+mB+mC
mA
ρTA

+
mB
ρTB

+
mC
ρTC

                                                       (4.1) 

onde mA é a massa de Fe, mB é a massa de Cu e mC é a massa de Nb, em gramas. 

Considerando a massa total como 100 gramas e realizando o cálculo para a matriz 

metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb tem-se 50,00g de Cu, 25,00g de Fe e 25,00g de Nb. 

Utilizando os valores teóricos de densidade mostrados acima, tem-se uma densidade teórica 

da matriz de 8,55g/cm3. 

Para determinar então a massa dos provetes que foram sinterizados e amostrados, foi 

utilizada a equação: 

𝜌 =
m

V
                                                               (4.2) 
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Onde m e v são massa e volume do provete, respectivamente.  

Os provetes possuem forma retangular com as dimensões 10 x 5 x 20mm (largura x 

altura x comprimento), ou seja, 1cm3. Dessa forma, utilizando a equação acima e as densidade 

e volumes calculados, determinou-se que para cada provete a massa necessária seria 8,55g. 

Foram produzidos 15 provetes no total, 3 para cada temperatura de trabalho. Dessa 

forma, as massas de cada pó metálico, de acordo com o tamanho da amostra, estão 

especificadas nas Tabelas 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Quantidade de massa total dos pós metálicos para a fabricação dos provetes. 

Matriz Metálica 
Massa por Amostra 

(g) 
Massa Total (mT) 
(15 Amostras) (g) 

Fe Cu Nb Fe Cu Nb 

25%Fe – 50%Cu – 25%Nb 2,14 4,28 2,14 32,10 64,20 32,10 

 

Dessa forma, foram necessários um total de 32,10g de Fe, 64,20g de Cu e 32,10g de 

Nb. 

 

4.2 Prensagem a Quente 

 

 A sinterização dos provetes foi realizada na empresa Diamond King situada em 

Papagaios-MG, utilizando-se uma prensa a quente com aplicação de pressão e temperatura 

simultaneamente. 

 Levando em consideração os resultados obtidos por Oliveira (2010), os parâmetros de 

sinterização foram selecionados. A pressão e o tempo foram fixados enquanto a temperatura 

variou, segundo a Tabela 4.2.  

Tabela 4.2 - Parâmetros de sinterização usados neste trabalho. 

Pressão Temperatura Tempo 

35MPa 

750°C 

3 minutos 

800°C 

850°C 

900°C 

950°C 
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Com isso, foram utilizados 5 parâmetros de sinterização produzindo 5 lotes de 

amostras. 

Segundo o trabalho de Del Villar et al., (2001), mesmo estudando um material 

diferente do tratado aqui, a pressão e o tempo utilizados nesse trabalho são os ideais para a 

prensagem a quente de matrizes, justificado pelo fato destes parâmetros serem condições 

mundialmente utilizados na fabricação de ferramentas diamantadas (na indústria normalmente 

assume-se a temperatura de 800°C). Dessa forma, no presente trabalho foram avaliadas as 

condições de sinterização dentro do intervalo mencionado, a fim de observar o 

comportamento físico-mecânico no decorrer da mudança de temperatura do processo nas ligas 

de 25%Fe-50%Cu-25%Nb. 

A sinterização foi realizada em contato com o ar, havendo então a preocupação com a 

oxidação do material. Entretanto, Bonneau (2006, apud OLIVEIRA, 2010) mostra que o 

molibdênio, tão oxidante quanto o nióbio, não sofreu oxidação para condições de prensagem a 

quente similares a esse trabalho. 

 

4.3 Preparação Metalográfica dos Provetes 

 

Após as etapas de mistura e prensagem dos pós, como já foi mencionado, foi realizada 

a preparação dos provetes. Os mesmos foram analisados, de acordo com as técnicas 

especificadas a seguir, nos laboratórios da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Os corpos de prova, após a sinterização por prensagem a quente, foram lixados 

manualmente com lixas de 80 a 200mesh, mudando sempre a direção de lixamento após troca 

das lixas a fim de diminuir as irregularidades de sua superfície. 

 O polimento das matrizes metálicas foi feito em uma politriz semi-automática modelo 

Aropol VV-PU. Primeiro foi realizado com pasta de alumina de granulometria 1m e depois 

com pasta de diamante de 0,25m, utilizando um pano DP-DUR e lubrificante do fabricante 

Arotec. 

 

4.4 Microscopia Ótica 

 

 O estudo metalográfico das amostras foi realizado através do microscópio CX 31 do 

fabricante Olympos, disponível no Departamento de Metalurgia da UFOP. A microscopia 

ótica foi empregada para observação das alterações microestruturais das matrizes metálicas 

com a variação da temperatura. 
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4.5Difração de Raios X (DRX) 

 

A análise por difração de raios X (DRX) dos pós metálicos de Fe, Cu eNb foram 

realizados no difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD 6100, disponível no Laboratório 

do DEMET/UFOP. A varredura foi feita variando 2θ de 30° a 150°, com passo (Δθ) de 0,02° 

e tempo de 1,2s, usando a radiação de Cu-Kα para identificar as fases presentes. 

A identificação das fases presentes nos pós metálicos foi realizada com o auxílio do 

banco de dados cristalográficos do JCPDS (Joint Committee of Powder Diffraction 

Standards) e CIF (Crystallographic Information File). 

 

4.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) / Espectrômetro por Dispersão de 

Energia (EDS) 

 

A análise da microestrutura das matrizes foi realizada no microscópio eletrônico de 

varredura modelo JSM-6510, fabricante Jeol, no Laboratório de Microanálises do 

Departamento de Geologia da UFOP. 

As imagens são geradas a partir de elétrons secundários (SE) e elétrons 

retroespalhados (BSE). Os componentes estruturais, a porosidade e formação de fases foram 

avaliadas a fim de examinar a efetividade da sinterização. Vale ressaltar que os SE fornecem 

imagem de topografia de superfície da amostra sendo suas imagens de alta resolução, 

enquanto os BSE fornecem imagens de variação de composição e contraste de fase. 

 Um espectrômetro por dispersão de energia (EDS), do fabricante Oxford, acoplado ao 

microscópio eletrônico de varredura foi utilizado para realizar uma microanálise pontual e em 

linha, obtendo informações sobre a presença de fases e soluções sólidas, composição química 

da amostra de forma qualitativa e, a distribuição dos elementos químicos presentes através do 

mapeamento por raios X característicos dos constituintes metálicos Fe, Cu e Nb. 

 

4.7 Densidades e Porosidade 

 

A densidade é uma razão de massa e volume. No entanto, de acordo com o método 

usado para determinar ambos os valores, a densidade pode assumir diferentes significados. 

 A densidade teórica (ρT) é calculada e apresentada na seção 4.1.1, enquanto que a 

densidade aparente (ρa) é obtida utilizando a Equação 4.4: 
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ρ =
m

V
                                                                (4.4) 

onde: m é a massa em gramas e V é o volume em cm3 da amostra metálica. As medidas e 

massas das matrizes metálicas foramfeitascom o auxílio de um paquímetro e uma balança 

com 0,001g de precisão. 

Como a densidade aparente considera a amostra real, ou seja, considera a amostra 

composta por poros (considerando todos os tipos), trincas, defeitos cristalinos, etc,a 

porosidade é um fator que deve ser considerado. A presença dos poros pode ser demonstrada 

a partir da divisão entre as densidades mostradas anteriormente, sendo denominada densidade 

relativa em % (ρr), conforme mostra a Equação 4.5: 

ρ =  
ρa

ρT
                                                      (4.5)  

 Dessa forma, a porosidade é obtida subtraindo o valor da densidade relativa 

encontrado pela percentagem total. Assim, quanto maior o valor da densidade relativa, menor 

a quantidade de poros na matriz. 

A porosidade nos dá informações sobre os interstícios na estrutura do material, 

podendo ser observado pela microestrutura e pelo decréscimo das propriedades mecânicas. 

Indústrias de fabricação de ferramentas diamantadas apontam um valor de porosidade de 2 a 

3% como considerável, isso porque, os poros aumentam a concentração de tensões, podendo 

então aumentar à fragilização do material (OLIVEIRA, 2001). 

 Já a densidade real (𝜌 ) das amostras metálicas foi obtida por meio da técnica do 

Picnômetro a Gás Hélio. O Multipicnomêtro da marca Quantachrome Instruments e uma 

balança de precisão 0,0001g necessários se encontram no Laboratório de Valorização de 

Materiais Minerais - DEMET/UFOP. Essa técnica consiste dos seguintes procedimentos 

(MOURA e FIGUEIREDO, 2002; MUJUMDAR e TSOTSAS, 2011): 

i. A amostra é pesada e colocada no interior da câmara de amostras no Multipicnômetro. 

ii. Uma atmosfera de hélio é criada dentro do aparelho com o objetivo de “enxaguar” a 

amostra intensamente.  

iii. Após a pressurização da câmara que contém a amostra, é atingida a pressão estável 

(P1) que é medida. 

iv. Posteriormente, pela expansão deste gás para um volume precisamente calibrado 

(câmara de referência), a pressão cai para a pressão P2 (ambas as pressões P1 e P2 

precisam ser monitoradas em um estado de equilíbrio). 
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Estas densidades foram calculadas para as amostras metálicas do sistema Fe-Cu-Nb 

após a sinterização. 

 

4.8 Dureza Vickers (HV) 

 

As matrizes metálicas, preparadas metalograficamente, tiveram suas durezas Vickers 

(HV) medidas. 

Para o cálculo da dureza HV5 a carga aplicada foi de 5kgf por 15 segundos, havendo 

10 indentações por amostra, em um durômetro universal, modelo Wolpert Werke, que se 

encontra no Laboratório de Ensaios Mecânicos do DEMET/UFOP. 

Para o cálculo da dureza a carga aplicada é relacionada com a área de impressão, 

sendo essa impressão medida por um microscópio acoplado à máquina. O perfil de medição 

de dureza nas amostras é mostrado na Figura 4.2. 

 
Figura 4.1 - Perfil de medição para as amostras submetidas ao ensaio de Dureza Vickers.  
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Aqui serão apresentados os resultados obtidos para a matriz 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

pelas técnicas de análises mencionadas anteriormente. 

 

5.1 Caracterização dos Pós Metálicos 

 

O pó de Ferro atomizado-PCL (lote 2023668 / Especificação técnica: D.2200.050) e o 

pó de Cobre do tipo PAC-PCL (lote 1040017-01 / Especificação técnica: D.2200.017) foram 

fornecidos pela empresa METALPÓ/COMBUSTOL, cujas composições químicas estão 

apresentadas nas Tabelas 5.1 e 5.2. 

Tabela 5.1 – Composição química do pó de ferro atomizado fornecido pela METALPÓ. 

Pó de Ferro Atomizado 

Oxigênio Total (%p) Carbono (%p) Ferro (%p) 

0,13 0,011 Balanço 

 

Tabela 5.2 – Composição química do pó de cobre tipo PAC fornecido pela METALPÓ. 

Pó de Cobre PAC 

Perda ao Hidrogênio 
(%p) 

Cobre (%p) Outros (%p) 

0,21 99,71 Balanço 

 

A densidade aparente do pó metálico de Fe, segundo a ficha de informação da 

METALPÓ, é de 3,02g/cm3. Já a do pó metálico de Cu é de 2,85g/cm3. Ambos os pós 

metálicos de Fe e Cu possuem teor de pureza acima de 99,8%. 

Sabe-se que pó metálico de Nb, cedido pelo Departamento de Engenharia de Materiais 

– Escola de Engenharia de Lorena – DEMAR-EEL-USP, possui pureza acima de 99% e foi 

obtida pelo processo de hidrogenação-desidrogenação do Nb. Entretanto não foi fornecida 

ficha de informação técnica do mesmo. 

 

5.1.1 Difração de raios X 

 

Foram feitas análises de difração de raios X dos pós utilizados. 
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O difratograma obtido para o pó metálico de Fe está apresentado na Figura 5.1. Foi 

identificada uma única fase denominada fase ferro (Fe), cuja ficha cristalográfica 

correspondente é CIF00-411-3931. 

 

 
Figura 5.1 – Difratograma do pó metálico de Fe com as suas respectivas fases identificadas. 

 

Pelo difratograma do pó metálico de Cu, apresentado na Figura 5.2, foi identificada 

uma única fase denominada fase cobre (Cu), cuja ficha cristalográfica correspondente é CIF 

00-900-8468. 

 

 
Figura 5.2 – Difratograma do pó metálico de Cu com as suas respectivas fases identificadas. 

 

O difratograma do pó metálico de Nb está apresentado na Figura 5.3, sendo 

identificada uma única fase denominada fase nióbio (Nb), cuja ficha cristalográfica 

correspondente é CIF 00-034-0370. 
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Figura 5.3 – Difratograma do pó metálico de Nb com as suas respectivas fases identificadas. 

 

5.2 Matrizes Metálicas 

 

5.2.1 Microscopia ótica 

5.2.1.1 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 750°C 

 

Em geral, para a composição de 25%Nb, a estrutura é constituída de fases de Fe e Nb 

embebidas na matriz dúctil de Cu, conforme já apresentado por Oliveira (2010) e Oliveira et 

al., (2016) e constatadas pelas análises de MEV/EDS no tópico 5.2.2. Este aspecto 

morfológico não sofreu alterações em função da alteração da temperatura de sinterização 

utilizadas neste trabalho. 

O aspecto morfológico da liga 25%Nb sinterizada a 750°C é mostrado na Figura 5.4, 

onde os aglomerados de partículas da fase Fe (cinza claro) e da fase de Nb (partículas com 

borda marrom) se mostram dispersas na matriz de Cu, revelando a preferência de difusão 

entre partículas de mesmo elemento. 

Em algumas partículas de Fe e Nb observa-se a presença de pequenos poros fechados 

no seu interior, sugerindo a boa difusividade do material e indicando o estágio final e efetivo 

da sinterização do estado sólido (OLIVEIRA, 2010). Os poros podem ser mais bem 

observados nas partículas de Nb na parte central da Figura 5.4 (b). 

No aspecto óptico, a liga 25%Nb sinterizada a 750ºC possui uma estrutura constituída 

de partículas de Fe e Nb, distribuídas por toda a matriz de Cu de forma homogênea. 
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Figura 5.4– Morfologiada liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C observada no campo claro. 

Ampliação: (a) 200x e (b) 400x. 
 

5.2.1.2 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 800°C 

 

O aspecto morfológico da liga 25%Nb sinterizada a 800°C é mostrado na Figura 5.5. 

Quando a matriz é sinterizada a essa temperatura, nota-se a presença das mesmas 

partículas apresentadas anteriormente, Fe e Nb embebidas na matriz de Cu, visto que o 

material possui a mesma composição. 

O que se percebe de diferente é a distribuição das partículas, onde as partículas de Fe e 

Nb têm um leve aumento de tamanho (crescimento de grãos) devido ao agrupamento das 

mesmas oriundos do processo efetivo de sinterização em solução sólida. A presença de poros 

ainda é observada e é notada a presença de alguns poros, sugerindo ainda assim fechamento 

de poros e boa difusividade. 

 

 
Figura 5.5 – Morfologia da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C observada no campo claro. 

Ampliação: (a) 200x e (b) 400x. 
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5.2.1.3 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 850°C 

 

O aspecto morfológico da liga com 25%Nb sinterizada 850°C é apresentado na Figura 

5.6, onde os aglomerados de partículas de Fe se mostram mais volumosos do que às de Nb, 

dispersos na matriz de Cu. Este crescimento de grãos de Fe (aglomerados de partículas) 

observável com o aumento da temperatura, ao comparar com as temperaturas de sinterização 

anteriores, é devido ao processo difusional durante a sinterização no estado sólido onde às 

temperaturas maiores tendem a facilitar o coalescimento e crescimento de grãos como 

resultado efetivo do processo de sinterização. 

Ainda é notada a presença das mesmas partículas apresentadas anteriormente, Fe e Nb 

embebidas na matriz de Cu, visto que o material possui a mesma composição. 

Neste caso, a presença de poros pequenos e arredondados quase não é notada devido 

ao aumento utilizado, mas é possível observar alguns poros, tanto presentes nas partículas de 

Fe quanto nas de Nb, indicando efetividade no processo de sinterização. 

 

 
Figura 5.6 – Morfologia da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C observada no campo claro. 

Ampliação: (a) 200x e (b) 400x. 
 

5.2.1.4 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 900°C 

 

O aspecto morfológico da liga 25%Nb sinterizada a 900°C é mostrada na Figura 5.7. 

A essa temperatura, a matriz de Cu e as partículas de Fe e Nb presentes na liga 25%Nb 

sinterizada a 900ºC são iguais as citadas nas temperaturas anteriores. Suas partículas estão 

bem mais distribuídas e com crescimento observável em função da temperatura, indicando 

uma boa difusão, melhor que nas temperaturas de sinterização anteriores. 

Fe 

Nb 

Cu 
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Podem ser observadas ainda pequenas manchas na fase de Cu, insinuando então a 

presença de cristais de Fe nessa matriz, segundo Ren et al. (2007).  

Verifica-se a presença de poros esféricos em toda a superfície analisada, sugerindo 

fechamento de poros e boa difusividade. 

 

 
Figura 5.7 – Morfologia da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C observada no campo claro. 

Ampliação: (a) 200x e (b) 400x. 
 

5.2.1.5 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 950°C 

 

A morfologia da liga 25%Nb sinterizada a 950°C, Figura 5.8, mostrou-se similar às 

ligas sinterizadas anteriores, onde as partículas de Fe se mostram volumosas devido ao 

processo difusional durante a sinterização no estado sólido onde às temperaturas maiores 

tendem facilitar o coalescimento e crescimento de grãos como resultado efetivo do processo 

de sinterização. 

Também é possível observar a presença de poros arredondados que indicam a 

efetividade na sinterização. 

 

 

Fe 

Nb 

Cu 



62 

 
Figura 5.8 – Morfologia da liga 25%Fe – 50%Cu – 25%Nb sinterizada a 950°C observada no campo claro. 

Ampliação: (a) 200x e (b) 400x. 
 

Em relação à presença de porosidade, observou-se que os mesmos são pequenos e 

esféricos indicando o estágio final e efetividade do processo da sinterização, bem como a 

percepção de crescimento de grãos de Fe e Nb com o aumento da temperatura de sinterização. 

A presença de poros em materiais constituídos com ferro e com densidades acima de 90% 

interrompe o avanço de trincas quando carregados ciclicamente e perto do limite de fadiga, o 

que é benéfico neste caso. 

De uma forma geral, as estruturas presentes nas amostras da liga 25%Fe-50%Cu-

25%Nb exibiram-se com morfologias diferentes e dispersas heterogeneamente em forma de 

aglomerados de partículas de Fe e Nb embebidas na matriz de Cu, independentemente do 

parâmetro de sinterização utilizado. Isto pode ser atribuído à baixa solubilidade entre os 

elementos (Fe, Cu e Nb) e a sinterização no estado sólido do ferro e nióbio (REN et al., 2007; 

WANG et al., 2007; LIN et al., 1999; LI et al., 1998; CURIOTTO et al.,2007; OLIVEIRA, 

2010). 

O aumento da temperatura de sinterização irá promover um aumento da cinética de 

reação dos mecanismos de difusão, sendo os principais: difusão no contorno de grão e a 

movimentação de discordâncias. Além disso, se forem utilizados metais com baixo ponto de 

fusão como o Cu, eles tendem a formar uma fase líquida que irá auxiliar na densificação dos 

materiais pela atuação dos mecanismos de sinterização por fase líquida (LI et al., 1998). 

Devido à diminuição da resistência mecânica dos materiais com o aumento da 

temperatura, o mecanismo de densificação por fluxo plástico irá atuar nos materiais para 

temperaturas mais baixas (GERMAN, 2014), por isso em alguns casos se observa valores 

consideráveis de densidade e porosidade (especificamente a liga 25%Nb sinterizada a 750ºC).  

Fe 

Nb 

Cu 
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O elemento cobre sofre sinterização em fase líquida ao utilizar os parâmetros de 

sinterização por prensagem a quente descritos neste trabalho, enquanto que os elementos ferro 

e nióbio se sinterizam por solução sólida onde as partículas do respectivo pó se unem através 

de processos difusionais formando os aglomerados de partículas (vulgo grão).  

Quando houver solubilidade entre líquido e sólido haverá densificação e crescimento 

das partículas no segundo estágio da sinterização em fase líquida. Este crescimento se dará 

justamente por dissolução e reprecipitação (CHIAVERINI, 2001). Isto revela que, devido aos 

aspectos morfológicos das ligas metálicas sinterizadas (750ºC a 950ºC) indicarem aumento no 

tamanho dos aglomerados das partículas, principalmente as de Fe, há uma solubilidade entre a 

fase líquida (Cu) e sólida (Fe).  

Isto foi observado por Oliveira (2010) e Oliveira et al. (2016) nas ligas de Fe-Cu-Nb 

sinterizadas por prensagem a quente (800ºC, 35MPa, 3min), onde foi constatado a presença 

de Cu nos aglomerados de partículas de Fe sendo identificado pelas análises de difração de 

raios X a presença da solução sólida Fe(α) e a presença de cristais de Fe na matriz de Cu, 

como resultado da interação entre estes (REN et al., 2007).Caso essa solubilidade não 

ocorresse, somente haveria o rearranjo das partículas (processo inicial da sinterização em fase 

líquida), não alcançando a densificação do material.  

Durante a sinterização por solução sólida, neste caso os elementos Fe e Nb, as 

partículas sólidas, anteriormente separadas por um líquido, se encontram para haver a difusão 

no estado sólido e fechamento dos poros para atingir a densificação. Com isso, mudanças 

microestruturais como crescimento adicional de grãos são observados no decorrer do aumento 

da temperatura de sinterização.  

Devido à grande semelhança morfológica apresentada pela microscopia ótica das 

matrizes sinterizadas a diferentes temperaturas, uma análise mais detalhadas foi realizada 

através das imagens geradas pelo MEV. 

 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)/EDS 

5.2.2.1 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C 

 

A Figura 5.9 apresenta a microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

750°C, revelando partículas de Fe e Nb dispersos na matriz de Cu de forma aleatória e 

uniforme (nas Figuras 5.9 (a, c, d) o Cu é representado pela matriz cinza clara, o Fe pelo cinza 

escuro e o Nb são as partículas brancas, enquanto na Figura 5.9 (b) o Fe é representado pelo 
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cinza mais escuro, a matriz de Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza mais claro). Nota-se 

que a estrutura é heterogênea. 

Na Figura 5.9 (c, d),a presença de poros é mais bem observada (regiões circuladas na 

imagem). Alguns desses poros são pequenos e possivelmente esféricos, o que pode indicar o 

estágio final e efetividade da sinterização no estado sólido (OLIVEIRA, 2010). Entretanto é 

possível notar a presença de poros irregulares e poucas fendas no contorno de grão do Nb e 

Fe, o que não indica sinterização ineficiente. 

Segundo Chiaverini (2001), com o aumento da temperatura durante a sinterização, 

observa-se a contração dos poros acompanhada pela diminuição do volume da peça 

(densificação), aumento de suas propriedades mecânicas e crescimento de grãos – fatores 

determinantes das propriedades do material sinterizado.  

 

 
Figura 5.9 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C observada com elétrons: (a, c, 

d) BSE e (b) SE. Ampliação: (a) 100x, (b) 200x, (c) 400x e (d) 1000x. 
 

Durante a finalização do processo de sinterização, ocorre o coalescimento e 

crescimento dos poros remanescentes e, também do crescimento de grãos. Em outras 

palavras, a etapa final do processo de sinterização consiste na contração e eliminação dos 
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poros pequenos e isolados e no crescimento de poros maiores (a quantidade total de 

porosidade permanece a mesma), contribuindo para a redução da energia livre do sistema.  

A força motriz para a sinterização é o decréscimo da energia livre através da 

diminuição da área da superfície total do sistema de partículas, havendo a 

eliminação/arredondamento da porosidade. Consequentemente, a microestrutura resultante 

revelará crescimento de grãos e, além da eliminação/diminuição de poros, possivelmente o 

crescimento da área relativa aos poros. 

A presença de uma fase líquida durante o processo de sinterização, neste caso o Cu, é 

utilizada para melhorar a densificação da liga, abaixar a temperatura de sinterização, 

conseguir um crescimento acelerado dos grãos ou garantir propriedades específicas aos 

contornos de grão.Cabe ressaltar que no processo de sinterização por fase líquida, a taxa de 

densificação é muito maior do que na sinterização em solução sólida. 

A Figura 5.10 apresenta a imagem da microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

sinterizada a 750°C obtida por MEV em elétrons SE com o aumento de 400x. Observa-se a 

morfologia das partículas com a identificação das regiões onde foi realizada a análise 

qualitativa por EDS pontual. Nas Figuras 5.11 a 5.14 são apresentados os espectros de 

emissão característica de raios X desta liga, as quais comprovam a presença dos elementos Fe, 

Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.10 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. 
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Figura 5.11 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

750°C, no ponto 1 (Figura 5.10). 
 
 

 
Figura 5.12 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

750°C, no ponto 2 (Figura 5.10). 
 

 
Figura 5.13 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

750°C, no ponto 3 (Figura 5.10). 
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Figura 5.14 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

750°C, no ponto 4 (Figura 5.10). 
 

Conclui-se então, de acordo com a microanálise em ponto das Figuras 5.11 a 5.14 que 

o espectro 1 e 2 apontaram a presença de Fe, espectro 3 de Nb e o espectro 4 a matriz dúctil 

de Cu. Diferentemente do trabalho de Oliveira (2010) e Ren et al., (2007), nesse caso não foi 

detectada nenhuma presença de cristais de ferrita no Cu (de acordo com as imagens e pelos 

difratogramas).  

A Figura 5.15 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE 

com o aumento de 1000x, referente à liga 25%Nb sinterizada a 750°C, onde foi realizada a 

análise por EDS ao longo de uma linha na amostra; apresenta também a sobreposição das 

intensidades de emissão característica de raios X para esta liga, sendo observada a presença 

das partículas distribuídas de forma heterogênea e revelando os locais, ao longo da linha, as 

regiões ricas em Fe, Cu e Nb. Foi notada a insolubilidade entre os elementos Fe, Cu e Nb 

nesta liga como mostrou os diagramas de fases apresentados anteriormente para tal 

temperatura.  
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Figura 5.15 – Região analisada por EDS em linha e sobreposição das intensidades de emissão característica de 

raios X para a liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C 
 

Conforme Figura 5.15, existe partícula de Fe entre 64e 93μm já que nessa faixa a 

intensidade de emissão característica de raios X foi alta para o mesmo, já entre 102 e 111μm o 

pico para o Fe é menos intenso. De 13 a 47μm, 51 a 72μm e 90 a 115μmtem-se a intensidade 

do pico maior para o Cu. Até 17μm e entre 39 e 55μm e acima de 111μm os picos referentes 

ao Nb são altos. 

No intervalo de 64 a 73μm e 90 a 98μm observa-se a presença de Nb com picos de 

intensidades mais baixas, o que não indica interação entre os elementos e sim apenas que a 

linha de análise atingiu uma pequena região de Nb. O mesmo ocorre para o intervalo de 102 a 

111μm onde existe um pico relativo ao Fe e coincide com a área referente ao Cu. Uma vez 

que a temperatura de sinterização utilizada foi de 750ºC. 

No intervalo de 39 a 55μm do pico relativo à partícula de Nb, há também uma área de 

ocorrência do Cu, onde seu pico correspondente não é bem definido uma vez que a linha de 

análise passa por uma região de Cu muito estreita. 

A Figura 5.16 mostra a região (obtida por MEV em elétrons BSE com o aumento de 

200x) onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios X característicos de Fe, 
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Cu e Nb na liga metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C. Na imagem é 

apresentada a emissão característica de raios X, podendo ser observada a dispersão dos 

elementos, comprovando a distribuição heterogênea dos elementos de Fe, Cu e Nb na liga. 

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos Fe, Cu e 

Nb, atribui-se à determinada cor (no caso verde, azul e vermelho, respectivamente) aquela 

região rica para um determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência do elemento. 

Esse mapeamento pode ser observado na Figura 5.17. As regiões em azul correspondem à 

fase dúctil Cu e as colorações em verde e vermelho são Fe e Nb, respectivamente. 

 

 
Figura 5.16 – Mapeamento por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C. Aumento de 200x. 
 

 
Figura 5.17 – Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 750°C. 
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Verificou-se para a liga com 25%Nb sinterizada a 750ºC a distribuição de forma 

heterogênea dos elementos Fe, Cu e Nb, formando partículas bem distintas entre si e, não foi 

observável difusão alguma entre os elementos para posterior formação de solução sólida. 

 

5.2.2.2 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 800°C 

 

A Figura 5.18 apresenta a microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

800°C, revelando partículas de Fe e Nb dispersos na matriz de Cu de forma aleatória e 

uniforme, apresentando ainda uma estrutura heterogênea, como na temperatura de processo 

anterior (Nas Figuras 5.18 (a, c, d) o Cu é representado pela matriz cinza clara, o Fe pelo 

cinza escuro e o Nb são as partículas brancas, enquanto na Figura 5.18 (b) o Fe é representado 

pelo cinza mais escuro, a matriz de Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza mais claro).  

Na Figura 5.18 (c, d), a presença dos poros observados é um pouco menor que na 

análise anterior, mas ainda se encontram pequenos e possivelmente esféricos (regiões 

circuladas na imagem), indicando o estágio final e efetividade da sinterização do estado sólido 

(OLIVEIRA, 2010). A diminuição visual da quantidade de poros e fendas provavelmente se 

dá devido ao mecanismo mencionado anteriormente (onde a presença do Cu favorece a 

densificação do material devido a sua sinterização ocorrer por fase líquida) e pelo aumento da 

temperatura, o que possibilita melhor difusão dos elementos e consequente diminuição da 

quantidade de poros. 

 



71 

 
Figura 5.18 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C observada com elétrons: (a, c, 

d) BSE e (b) SE. Ampliação: (a) 100x, (b) 200x, (c) 400x e (d) 1000x. 
 

A Figura 5.19 apresenta a imagem da microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

sinterizada a 800°C obtida por MEV em elétrons SE com o aumento de 400x.  

 

 
Figura 5.19 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. 

Nb 

Cu 

Fe 

Nb 

Fe 

Cu 
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Observa-se a morfologia das fases com a identificação das regiões onde foi realizada a 

análise qualitativa por EDS pontual. Nas Figuras 5.20 a 5.24 são apresentados os espectros de 

emissão característica de raios X desta liga, as quais comprovam a presença dos elementos Fe, 

Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.20 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

800°C, no ponto 1 (Figura 5.19). 
 

 
Figura 5.21 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 0%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, 

no ponto 2 (Figura 5.19). 
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Figura 5.22 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 0%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, 

no ponto3 (Figura 5.19). 
 

 
Figura 5.23 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 0%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, 

no ponto 4 (Figura 5.19). 
 

 
Figura 5.24 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 0%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C, 

no ponto 5 (Figura 5.19). 
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Conclui-se então, de acordo com a microanálise em ponto da Figura 5.19 que o 

espectro 1 apontou a presença da partícula rica em Fe,os espectros 3 e 5 apresentaram a fase 

dúctil rica em Cu, o espectro 2 detectou a fase de Nb e o espectro4 apontou a presença de Nb 

majoritariamente e Cu, o que pela imagem mostra que o ponto de análise está entre em um 

“veio de Cu” e uma partícula irregular de Nb, não revelando nenhuma difusão de Cu pela 

interface do Nb, já que o Nb é imiscível no Cu segundo os diagramas de fases para esta 

temperatura. 

A Figura 5.25 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE 

com o aumento de 1000x, referente à liga 25%Nb sinterizada a 800°C, onde foi realizada a 

análise por EDS ao longo de uma linha e a sobreposição das intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha para a liga metálica. 

 

 
Figura 5.25 – Região analisada por EDS em linha e sobreposição das intensidades de emissão característica de 

raios X para a liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C. 
 

É possível observar claramente a distribuição heterogênea dos elementos de Fe, Cu e 

Nb, a qual mostra a interação entre os elementos, revelando os locais ao longo da linha em 

que há regiões ricas em Fe, Cu e Nb. 
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 Conforme Figura 5.25, até 8μm e entre 47e 77μm a intensidade de emissão 

característica de raios X foi alta para o Fe, enquanto que de 77 a 85μm e acima de 115μm os 

picos para o Fe são menos intensos. De 4 a 13μm, 34 a 51μm, 77 a 85μm e acima de 115μm 

têm-se uma intensidade alta para o Cu e entre 60 e 67μm a intensidade para o Cu é baixa. 

Entre 9 e 38μm e acima de 68μm observa-se a presença de Nb com alta intensidade, enquanto 

sua intensidade é baixa entre 60 e 68μm.  

Ainda analisando a Figura 5.25, nota-se que entre 60 e 68μm existe um pico relativo 

ao Nb, cuja intensidade é mais baixa em relação aos seus demais picos e coincide com a área 

onde o pico mais intenso é o de Fe (de 47 e 76μm). Apesar de o Fe ser mais solúvel no Nb 

que o contrário (OLIVEIRA, 2010), provavelmente nesta região deve ter ocorrido uma leve 

difusão pela interface das partículas de Nb para a partícula de Fe, mostrado pela queda da 

intensidade do Fe entre 60 e 69μm ou então, apenas a linha de análise coincidiu com as duas 

regiões de Fe e de Nb. 

Já no intervalo de 77 a 85μm existe um pico relativo ao Fe de baixa intensidade com 

relação aos outros desse elemento e coincide com uma área com pico de alta intensidade do 

Cu (77 a 85μm), podendo ter ocorrido uma leve difusão de partículas de Fe no Cu 

(PACHECO et al., 2007). Esse mesmo intervalo coincide com uma queda brusca de 

intensidade de um pico de Nb (76 a 85μm). Por esse comportamento e pela imagem da região 

de análise pode-se ver que uma partícula de Fe com interação com o Cu ficou presa em uma 

partícula de Nb. Acima de 115μm há um pico de baixa intensidade relativo ao Fe e Cu, que 

coincide com uma região de alta intensidade do Nb, o que pode indicar uma pequena 

interação entre os elementos. 

A Figura 5.26 mostra a região (obtida por MEV em elétrons BSE com o aumento de 

200x) onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios X característicos de Fe, 

Cu e Nb na liga metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C. Na imagem é 

apresentada a emissão característica de raios X, podendo ser observada a dispersão dos 

elementos, comprovando a distribuição heterogênea dos elementos de Fe, Cu e Nb na liga. 

Através do mapeamento por emissão característica de raios X dos elementos Fe, Cu e 

Nb, atribui-se à determinada cor (no caso verde, azul e vermelho, respectivamente) aquela 

região rica para um determinado elemento e para as regiões pretas, a ausência do elemento. 

Esse mapeamento pode ser observado na Figura 5.27.  

As regiões em azul correspondem à fase dúctil Cu e as colorações em verde e 

vermelho são Fe e Nb, respectivamente. Não foi possível identificar regiões onde estariam 
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ocorrendo interações entre os elementos, uma vez que para esta liga a formação das mesmas é 

muito pequena, sendo detectada pelas análises de raios X. 

 

 
Figura 5.26 – Mapeamento por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C. 
 

 
Figura 5.27 – Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 800°C. 
 

Para a liga sinterizada a 800°C foi verificado então uma distribuição heterogênea dos 

elementos Fe, Cu e Nb, formando partículas distintas entre si (observado visualmente através 

das imagens microscópicas). Foi notada também uma ligeira interação entre os elementos Fe, 

Cu e Nb durante a análise em linha. 
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5.2.2.3 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 850°C 

 

A Figura 5.28 apresenta a microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

850°C, revelando partículas de Fe e Nb presentes na matriz de Cu de forma aleatória e 

uniforme. A mesma ainda mostra uma estrutura heterogênea, como nas temperaturas de 

processos anteriores. Nas Figuras 5.28 (a, c, d) o Cu é representado pela matriz cinza clara, o 

Fe pelo cinza escuro e o Nb são as partículas brancas, enquanto na Figura 5.28 (b) o Fe é 

representado pelo cinza mais escuro, a matriz de Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza mais 

claro.  

 

 

Figura 5.28 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C observada com elétrons: (a, c, 
d) BSE e (b) SE. Ampliação: (a) 100x, (b) 200x, (c) 400x e (d) 1000x. 

 

Na Figura 5.28 (c, d), a quantidade de poros observados é um pouco maior que no 

processo realizado a 800°C, sendo também um pouco maiores que os poros da matriz anterior 

(regiões circuladas na imagem). Aparentemente também se apresentam na forma esférica, 

representando então uma sinterização efetiva. Nesse caso a presença de poros maiores e 

poucas fendas é resultado do processo de sinterização, como descrito anteriormente (a 

Fe 

Nb 

Cu 

Fe 

Nb 

Cu 
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presença do Cu favorece a densificação do material devido a sua sinterização ocorrer por fase 

líquida e pelo aumento da temperatura, o que possibilita melhor difusão dos elementos). 

A Figura 5.29 apresenta a imagem da microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

sinterizada a 850°C obtida por MEV em elétrons SE com o aumento de 400x. A morfologia 

das fases pode ser observada com a identificação das regiões onde foi realizada a análise 

qualitativa por EDS pontual. Nas Figuras 5.30 a 5.34 são apresentados os espectros de 

emissão característica de raios X desta liga, as quais comprovam a presença dos elementos Fe, 

Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.29 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. 
 

 
Figura 5.30 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 50%Cu–25%Nb sinterizada a 

850°C, no ponto 1 (Figura 5.29). 
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Figura 5.31 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 50%Cu–25%Nb sinterizada a 

850°C, no ponto 2 (Figura 5.29). 
 

 
Figura 5.32 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 50%Cu–25%Nb sinterizada a 

850°C, no ponto 3 (Figura 5.29). 
 

 
Figura 5.33 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 50%Cu–25%Nb sinterizada a 

850°C, no ponto 4 (Figura 5.29). 
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Figura 5.34 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe– 0%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C, 

no ponto 5 (Figura 5.29). 
 

De acordo com a microanálise em ponto da Figura 5.29, os espectros 1 e 4 apontaram 

a presença de Nb, os espectros 2 e 3 o elemento Fe e o espectro5 a região de Cu. Nessa 

condição de processo também não foi detectada nenhuma presença de cristais de ferrita na 

região rica em Cu. 

A Figura 5.35 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE 

com o aumento de 1000x, referente à liga 25%Nb sinterizada a 850°C, onde foi realizada a 

análise por EDS ao longo de uma linha. Também está apresentada a sobreposição das 

intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga metálica, sendo 

observado de uma forma geral, o mesmo comportamento anterior (grande heterogeneidade na 

contagem dos elementos, comprovando a presença das partículas de Fe, Cu e Nb e a 

insolubilidade entre os elementos).  
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Figura 5.35 – Região analisada por EDS em linha e sobreposição das intensidades de emissão característica de 

raios X para a liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C. 
 

 De acordo com os picos da Figura 5.35, o único intervalo onde notamos uma 

sobreposição dos elementos Nb e Cu é entre 51 e 64μm. Nesse intervalo há uma queda do 

pico relativo ao Cu, enquanto há um pico alto relativo ao Nb e de acordo com a imagem pode 

ter ocorrido uma sobreposição da linha de análise na região de Nb e Cu. Não foram 

observadas interações entre os elementos de forma plausível. 

A Figura 5.36 mostra a região (obtida por MEV em elétrons BSE com o aumento de 

200x) onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios X característicos de Fe, 

Cu e Nb na liga metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C. Na imagem é 

apresentada a emissão característica de raios X, podendo ser observada a dispersão dos 

elementos, comprovando a distribuição heterogênea dos elementos de Fe, Cu e Nb na liga (de 

forma similar às temperaturas apresentadas aqui anteriormente). 

O contraste entre a região rica e ausente para cada elemento é mostrado na Figura 

5.37. As regiões em azul ainda correspondem à região dúctil de Cu e as colorações em verde e 

vermelho são Fe e Nb, respectivamente. Não foi possível identificar regiões onde estariam 

ocorrendo a interações entre estes elementos. 
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Figura 5.36 – Mapeamento por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C. 
 

 
Figura 5.37 – Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 850°C. 
 

Para a liga sinterizada a 850ºC também foi verificada uma distribuição heterogênea 

dos elementos Fe, Cu e Nb, formando partículas distintas entre si (observado visualmente 

através das imagens microscópicas).  

 

5.2.2.4 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 900°C 

 

A microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C é apresentada na 

Figura 5.38. A mesma revela partículas de Fe e Nb embebidas na matriz de Cu de forma 

aleatória e uniforme. Na Figura 5.38 (a, c, d) o Cu é representado pela matriz cinza clara, o Fe 

pelo cinza escuro e o Nb são as partículas brancas, enquanto na Figura 5.38 (b) o Fe é 
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representado pelo cinza mais escuro, a matriz de Cu pelo cinza médio e o Nb pelo cinza mais 

claro. 

 

 
Figura 5.38 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C observada com elétrons: (a, c, 

d) BSE e (b) SE. Ampliação: (a) 100x, (b) 200x, (c) 400x e (d) 1000x. 
 

A imagem mostra uma microestrutura com menor quantidade de poros em relação às 

três matrizes apresentadas anteriormente (melhor observado na Figura 5.38 (c, d), regiões 

circuladas). Eles ainda são possivelmente esféricos, indicando o estágio final e efetividade da 

sinterização do estado sólido (OLIVEIRA, 2010). Nesse caso não foi observada a presença de 

fendas. A estrutura da matriz é heterogênea, indicando ainda a insolubilidade entre o Fe, Cu e 

Nb. 

A diminuição da quantidade de poros nesse caso possivelmente foi causada pelo 

aumento da temperatura de sinterização, que propiciou maior difusão no material e melhor 

densificação, já que nesse trabalho não houve mudança de composição da matriz (o que 

poderia propiciar maior difusão dos elementos pelo aumento de concentração de Nb, que gera 

maior concentração de tensão nas soluções sólidas pela deformação plástica sofrida pelas 

partículas de Cu durante a prensagem a quente) (DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA, 

2010). 

Fe 

Cu 

Nb 

Fe 
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Na Figura 5.38 (d) pode ser observado no interior das partículas de Fe e nos contornos 

das partículas de Nb regiões com coloração diferente revelando uma possível interação entre 

os elementos. 

A Figura 5.39 apresenta a imagem da microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

sinterizada a 900°C obtida por MEV em elétrons SE com o aumento de 400x. Observa-se a 

morfologia das partículas com a identificação das regiões onde foi realizada a análise 

qualitativa por EDS pontual. Nas Figuras 5.40 a 5.43 são apresentados os espectros de 

emissão característica de raios X desta liga, as quais comprovam a presença dos elementos Fe, 

Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.39– Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C, com a identificação das 

regiões da microanálise pontual por EDS. 
 

 
Figura 5.40 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

900°C, no ponto 1 (Figura 5.39). 
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Figura 5.41 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

900°C, no ponto 2 (Figura 5.39). 
 

 
Figura 5.42 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

900°C, no ponto 3 (Figura 5.39). 
 

 
Figura 5.43 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe – 50%Cu –25%Nb sinterizada a 

900°C, no ponto 4 (Figura 5.39). 
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De acordo com a microanálise em ponto das Figuras 5.40 a 5.43conclui-se que o 

espectro 1 apontou a presença de Fe, espectros 2 e 4, a partícula de Nb e o espectro 3 a região 

dúctil de Cu. Diferentemente do trabalho de Oliveira (2010) e Ren et al. (2007), nesse caso 

não foi detectada nenhuma presença de cristais de ferrita na fase rica em Cu. 

A Figura 5.44 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE 

com o aumento de 1000x, referente à liga 25%Nb sinterizada a 900°C, onde foi realizada a 

análise por EDS ao longo de uma linha. Está apresentada também a sobreposição das 

intensidades de emissão característica de raios X ao longo da linha para a liga metálica, 

revelando os locais ao longo da linha em que há regiões ricas em Fe, Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.44 – Região analisada por EDS em linha e sobreposição das intensidades de emissão característica de 

raios X para a liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C. 
 

 Conforme Figura 5.44, o Fe é identificado entre 9 e 38μm já que nessa faixa a 

intensidade de emissão característica de raios X foi alta para o mesmo. Até 4μm, de 30 a 

60μm e entre 81 e 94μmtem-se uma alta intensidade dos picos para o Cu, já entre 64 e 72μm o 

pico referente ao Cu apresenta uma baixa intensidade. Até 14μm e acima de 51μm os picos 
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referentes ao Nb são altos, enquanto entre 38 a 51μmobserva-se a presença de Nb com picos 

de intensidades mais baixas.  

Analisando a Figura 5.44, nota-se então que entre 38 e 51μm existe um pico relativo 

ao Nb, cuja intensidade é mais baixa em relação aos seus demais picos e coincide com a área 

onde há uma queda de intensidade do pico de Cu (de 38 a47μm). Nesse caso é difícil afirmar 

que houve uma interação entre os dois elementos, como pode ser visto na imagem, a linha de 

análise passa por essas duas regiões: Cu e Nb. O mesmo pode ser observado para dois picos 

relativos ao Cu (64 a 72μm e 81 a 94μm) que coincidem com duas quedas do pico de alta 

intensidade relativo ao Nb (entre 60 e 77μm e 81 e 93μm).  

Acima de 93μm verifica-se apenas a intensidade relativa ao Nb, mesmo com algumas 

pequenas diminuições no valor de sua contagem quando a linha de análise passa por regiões 

mais escuras presentes nos contornos de grãos do Nb. Essa coloração não é típica às partículas 

de Fe e nem à matriz de Cu.  

O interessante é que visualmente, por se tratar de uma região de contorno de grão onde 

preferencialmente ocorrem os mecanismos difusionais, pode estar ocorrendo interação entre o 

Nb e outro elemento, como o Fe ou Cu. No entanto, pela análise em linha após 93μm não há 

nenhuma contagem das intensidades de emissão característica de raios X para o Cu e o Fe 

capaz de afirmar tal interação.  

Essa morfologia diferenciada ao redor das partículas de Nb pode ser um indicativo que 

houve interação entre os elementos, formando possivelmente uma solução sólida 

(OLIVEIRA, 2010). Provavelmente a quantidade de elemento presente na partícula de Nb é 

muito pequena e a análise por EDS em linha não conseguiu obter a emissão característica de 

raios X desse elemento. Para tal conclusão, seria necessária a realização de difração de X para 

identificar e quantificar as fases presentes. 

A Figura 5.45 mostra a região (obtida por MEV em elétrons BSE com o aumento de 

200x) onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios X característicos de Fe, 

Cu e Nb na liga metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C. Na imagem é 

apresentada a emissão característica de raios X, podendo ser observada a dispersão dos 

elementos, comprovando a distribuição heterogênea dos elementos de Fe, Cu e Nb na liga (de 

forma similar às temperaturas apresentadas aqui anteriormente). 

O contraste entre a região rica e ausente para cada elemento é mostrado na Figura 

5.46. As regiões em azul ainda correspondem à região dúctil de Cu e as colorações em verde e 

vermelho são Fe e Nb, respectivamente.  
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Figura 5.45 – Mapeamento por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C. 
 

 
Figura 5.46– Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 900°C. 
 

Não foi possível identificar regiões onde estariam ocorrendo interações entre os 

elementos Fe, Cu e Nb. 

 

5.2.2.5 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizado a 950°C 

 

A Figura 5.47 apresenta a microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, revelando partículas de Fe e Nb dispersas na matriz de Cu de forma aleatória e 

uniforme. Nota-se que a estrutura é visualmente heterogênea. Nas Figuras 5.47 (a, c, d) o Cu é 

representado pela matriz cinza clara, o Fe pelo cinza escuro e o Nb são as partículas brancas 
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enquanto na Figura 5.47 (b) o Fe é representado pelo cinza mais escuro, a matriz de Cu pelo 

cinza médio e o Nb pelo cinza mais claro.  

 

 
Figura 5.47 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 950°C observada com elétrons: (a, c, 

d) BSE e (b) SE. Ampliação: (a) 100x, (b) 200x, (c) 400x e (d) 1000x. 
 

Na Figura 5.47 (c, d), a presença de pequenos poros pode ser bem observada, sendo a 

maioria deles possivelmente esféricos, podendo indicar uma boa sinterização. Poucas fendas 

(entre grãos de Fe e Nb) e poros irregulares são observados. Nesse caso, assim como na 

temperatura anterior, a diminuição da quantidade de poros possivelmente foi causada pelo 

aumento da temperatura de sinterização, que propiciou maior difusão no material e melhor 

densificação. 

Na Figura 5.47 (d) também pode ser observado, como na amostra anterior sinterizada 

a 900ºC, regiões com coloração diferente dentro das partículas de Fe e nos contornos das 

partículas de Nb. 

A Figura 5.48 apresenta a imagem da microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb 

sinterizada a 950°C obtida por MEV em elétrons SE com o aumento de 400x. Observa-se a 

morfologia das partículas com a identificação das regiões onde foi realizada a análise 

qualitativa por EDS pontual. Nas Figuras 5.49 a 5.54 são apresentados os espectros de 

Fe 

Nb 

Cu 

Fe 
Nb 

Cu 
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emissão característica de raios X desta liga, as quais comprovam a presença dos elementos Fe, 

Cu e Nb. 

 

 

Figura 5.48 – Microestrutura da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nbsinterizada a 950°C, com a identificação das 
regiões da microanálise pontual por EDS. 

 

 
Figura 5.49 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 1 (Figura 5.48). 
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Figura 5.50 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 2 (Figura 5.48). 
 

 
Figura 5.51 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 3 (Figura 5.48). 
 

 
Figura 5.52 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 4 (Figura 5.48). 
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Figura 5.53 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 5 (Figura 5.48). 
 

 
Figura 5.54 – Espectros de emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 

950°C, no ponto 6 (Figura 5.48). 
 

Conclui-se então, de acordo com a microanálise em ponto das Figuras 5.49 a 5.54 que 

o espectro 1 apontou a presença de Fe; espectros 2 e 5 indicaram a presença de Cu e Nb, onde, 

possivelmente houve difusão do Cu para as partículas de Nb, já que o Nb é mais insolúvel no 

Cu que o contrário; o Nb foi identificado no espectro 4; no espectro 3 o Fe e Cu foram 

identificados, mostrando pela imagem que houve difusão do Fe na matriz dúctil de Cu, 

estando de acordo então com os trabalhos de Oliveira (2010) e Ren et al., (2007); o espectro 6 

apontou a presença de Fe, Cu e Nb. Pelo contraste diferente da região analisada e pelo próprio 

espectro 6, é indicada a presença majoritária de Nb, seguida do Cu e Fe. Pode ser que nas 

interfaces das partículas de Nb esteja ocorrendo difusão do Fe, formando solução sólida de 

Fe-Nb, enquanto que o Cu aparece devido ao contato direto com esta interface de difusão, 

sento então detectado (também de acordo com Oliveira (2010)). 
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A Figura 5.55 apresenta a imagem da microestrutura obtida por MEV em elétrons SE 

com o aumento de 1000x, referente à liga sinterizada a 950°C, onde foi realizada a análise por 

EDS ao longo de uma linha e está apresentada a sobreposição das intensidades de emissão 

característica de raios X ao longo da linha, mostrando a distribuição heterogênea dos 

elementos, revelando os locais ao longo da linha em que há Fe, Cu e Nb. 

 

 
Figura 5.55 – Região analisada por EDS em linha e sobreposição das intensidades de emissão característica de 

raios X para a liga 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 950°C. 
 

 Conforme Figura 5.55, existe uma partícula de Fe entre 42 e 75μm já que nessa faixa a 

intensidade de emissão característica de raios X foi alta para o Fe. Entre 18 e 51μm e de 102 a 

111μm a contagem do Cu é alta, indicando a presença do mesmo. Até 20μm e acima de 73μm 

a intensidade dos picos é alta para o Nb, enquanto de 21 a 34μme 102 a 110μma intensidade 

referente ao Nb é mais baixa em relação aos demais picos desse elemento. 

Nota-se que entre 21 e 34μm existe um pico relativo ao Nb, cuja intensidade é mais 

baixa em relação aos seus demais picos e coincide com uma queda do pico de alta intensidade 

de Cu (de 21 a 34μm). Nessa região pode ter ocorrido uma interação entre a interface das 

partículas de Cu e Nb. No intervalo de 102 a 111μm existe um pico relativo ao Cu, cuja 
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intensidade é alta e coincide com a área onde o pico mais intenso de Nb sofre uma queda (102 

a 110μm). Nessa região, pela imagem, o Cu aparece aprisionado entre duas partículas de Nb, 

por isso a queda brusca de intensidade do Nb 

A Figura 5.56 mostra a região (obtida por MEV em elétrons BSE com o aumento de 

200x) onde foi realizada a análise de EDS por mapeamento por raios X característicos de Fe, 

Cu e Nb na liga metálica 25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 950°C. Na imagem é 

apresentada a emissão característica de raios X, podendo ser observada a dispersão dos 

elementos, comprovando a distribuição heterogênea dos mesmos na liga. 

O contraste entre a região rica (determinada pelas cores) e ausente para cada elemento 

(regiões escuras) é mostrado na Figura 5.57. As regiões em azul ainda correspondem à região 

dúctil de Cu e as colorações em verde e vermelho são Fe e Nb, respectivamente.  

 

 
Figura 5.56 – Mapeamento por emissão característica de raios X da liga  

25%Fe–50%Cu–25%Nb sinterizada a 950°C. 
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Figura 5.57 – Contraste dos elementos mapeados por emissão característica de raios X da liga 25%Fe–50%Cu–
25%Nb sinterizada a 950°C. 

 

Pelo mapeamento, não foi possível identificar regiões onde estariam presentes as 

interações entre os elementos Fe, Cu e Nb, uma vez que para esta liga a formação das mesmas 

é muito pequena, sendo detectada pelas análises de raios X. 

Pelos aspectos morfológicos, estruturais e análises por EDS não se pode afirmar com 

exatidão que houve interações entre os elementos Fe, Cu e Nb, principalmente nos contornos 

de grãos – que é um dos mecanismos difusionais preferenciais – para todas as amostras de Fe-

Cu-25%Nb sinterizadas a 750, 800, 850, 900 e 950ºC.  

Para podermos fazer tal afirmação, é necessário realizar análises de difração de raios X 

com o objetivo de identificar quais fases estão presentes e se houve interações entre os 

elementos Fe, Cu e Nb através da presença de soluções sólidas e fases amorfas em cada 

amostra pesquisada. Também seria interessante realizar novas análises de MEV/EDS com o 

intuito de observar em aumentos maiores os contornos dos grãos e verificar a adesão entre as 

partículas de Fe/Nb e a matriz de Cu. 

 

5.2.3 Densidades e porosidade 

 

A Tabela 5.3 mostra resumidamente as densidades teórica (ρT), aparente (ρa), real 

(ρReal) e relativa (ρR),médias encontradas para cada temperatura analisada, segundo as 

metodologias apresentadas. Nota-se que as densidades teóricas são as mesmas, visto que o 

mesmo é determinado pela lei das misturas e as matrizes analisadas possuem os mesmos 

teores. 
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Tabela 5.3 – Densidades médias dos provetes da liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb de acordo com as temperaturas de 
sinterização. 

Temperatura de sinterização 
(°C) 

ρT 
(g/cm³) 

ρa 
(g/cm3) 

ρReal 
(g/cm3) 

ρR 

(%) 

Grupo 1 –750 8,55 8,34 7,84 97,54 

Grupo 2 –800 8,55 7,81 7,63 91,34 

Grupo 3 –850 8,55 8,13 7,90 95,08 

Grupo 4 –900 8,55 8,11 8,01 94,85 

Grupo 5 –950 8,55 8,05 7,90 94,15 

 

As densidades real (ρReal), aparente (ρa) e relativa (ρR) diferenciam-se entre si devido 

às considerações que são feitas para a determinação de seus valores. Enquanto a densidade 

real considera o espaço efetivamente ocupado pelas partículas do material, desconsiderando a 

presença de descontinuidades superficiais, a densidade aparente analisa o corpo sinterizado 

como um todo, considerando também os espaços vazios deixados pelos poros. Por sua vez, a 

densidade relativa elimina do seu cálculo a presença de porosidade, resultando em um valor 

em porcentagem livre de poros.  

É possível notar que para todas as amostras as densidades calculadas possuem o 

mesmo comportamento, isto é, a 750ºC as densidades são as melhores e diminui na 

temperatura de 800ºC. Ao analisar os valores em 850ºC percebe-se um aumento e novamente 

esse valor decresce à temperatura de 900º e 950ºC. 

Sabe-se que no caso particular do ferro puro sinterizado (CHIAVERINI, 2001), 

verifica-se uma queda dos valores na faixa de temperaturas de sinterização entre 850ºC e 

950ºC, a qual deve ser atribuída à transformação gamaalfa do ferro (CFCCCC), o que 

levaria a um relaxamento das forças de sinterização e consequente diminuição de suas 

propriedades mecânicas e físicas.  

Neste caso, o comportamento físico apresentado na Tabela 5.3 mostra que, 

possivelmente, à temperatura acima de 850ºC, teve influência da transformação alotrópica do 

ferro. Nos diagramas de fase a temperatura de transformação alotrópica do ferro ocorre a 

912ºC, entretanto quando se trata de metalurgia do pó o processo não é termodinamicamente 

estável devido à presença da pressão. Por isso que nas amostras sinterizadas percebe-se uma 

diminuição da temperatura onde ocorre possivelmente essa transformação alotrópica do ferro. 

Na Tabela 5.4 é mostrada a densidade aparente (ρa) e o desvio padrão (σ) para as ligas 

pesquisadas. É possível notar que o melhor valor se da à 750°C, caindo bruscamente quando o 
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provete é processado a 800°C e posteriormente, mantém valores próximos e superiorespara as 

demais temperaturas. 

A matriz com melhor densidade foi a processada a 750°C, sendo que as matrizes de 

850 a 950°C também apresentaram valores consideráveis. 

Oliveira et al. (2013) obteve uma densidade aparente de 8,28g/cm³ para a mesma 

matriz processada a 900°C/42MPa/3min e 8,36g/cm³ para a matriz com 25%Fe-50%Cu-

25%Co sinterizada a 800°C/42MPa/3min. 

 

Tabela 5.4 – Densidade aparente das matrizes metálicas sinterizadas. 

Temperatura de sinterização 
(°C) 

ρa 

(g/cm3) 

σ (±) 

(g/cm3) 

750 8,34 0,26 

800 7,81 0,56 

850 8,13 0,29 

900 8,11 0,08 

950 8,05 0,33 

 

Na Tabela 5.5 são apresentados os valores de densidade real (ρReal) com seus 

respectivos desvios padrões (σ). Nesse caso, o valor encontrado para a matriz sinterizada a 

750°C não é o mais altoe o menor valor continua a 800°C, como da densidade aparente. Os 

melhores valores encontrados são para as temperaturas de 850, 900 e 950°C. 

 

Tabela 5.5 – Densidade real das matrizes metálicas. 

Temperatura de sinterização 
(°C) 

ρReal 
(g/cm3) 

σ (±) 
(g/cm3) 

750 7,84 0,03 

800 7,63 0,24 

850 7,90 0,02 

900 8,01 0,07 

950 7,90 0,15 
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A Figura 5.58 é possível ver de forma mais clara o comportamento da densidade 

aparente e da densidade real, encontrada com a técnica do picnômetro a gás hélio, de acordo 

com o aumento da temperatura do processo. 

 

 
Figura 5.58 – Gráfico da densidade aparente e densidade real das matrizes 25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizadas 

de acordo com a temperatura de sinterização. 
 

A densidade relativa (ρR) determinada pela relação entre a densidade aparente e teórica 

e a porosidade (P) são mostradas na Tabela 5.6. Nota-se para a densidade relativa o mesmo 

comportamento apresentado pela densidade aparente e real, sendo o melhor resultado para a 

matriz sinterizada a 750°C, em seguida, com valores aproximados, para as temperaturas de 

850, 900 e 950ºC. A sinterização da liga à 800ºC apresentou o menor valor para a densidade 

relativa. Entretanto, todos esses valores são coerentes com os apresentados pela literatura 

(CLARK e KAMPHUIS, 2002; WEBER e WEISS, 2005; OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA et 

al., 2014; DEL VILLAR et al., 2001). 

 

Tabela 5.6 – Densidade relativa e porosidade das matrizes metálicas. 

Temperatura de sinterização 
(°C) 

ρR 
(%) 

P 
(%) 

750 97,54 2,46 

800 91,34 8,66 

850 95,08 4,92 

900 94,85 5,15 

950 94,15 5,85 
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A densidade relativa também está diretamente relacionada com a porosidade, sendo 

esta determinada pela diferença entre 100% e a densidade relativa (100 - ρR). A porosidade é 

uma estimativa da quantidade de poros presente nos materiais. Dessa forma, na Figura 5.59 é 

apresentada a porosidade e a densidade relativa para as amostras sinterizadas em cada 

temperatura. Nesse caso, o melhor valor encontrado foi para a matriz processada a 750°C, 

seguido das matrizes de 850 a 950°C. 

 

 
Figura 5.59 – Gráfico da densidade relativa e porosidade das matrizes 25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizadas de 

acordo com a temperatura de sinterização. 
 

É esperado que, de uma forma geral, com o aumento da temperatura a sinterização das 

matrizes seja mais efetiva, já que a temperatura favorece a difusão e consequentemente a 

saída dos poros da matriz e melhor rearranjo das partículas. Entretanto, Chiaverini (2001) 

mostra que no caso particular do compactado de ferro, a densidade aumenta com a 

temperatura, mas sofre uma queda entre as temperaturas de 850 e 950°C, voltando a aumentar 

posteriormente. Isso pode ser atribuído à transformação gama-alfa que o ferro sofre, o que 

leva a um relaxamento das forças de sinterização. 

O comportamento da densidade da matriz em estudo apresentou o perfil mencionado 

por Chiaverini (2001), havendo, entretanto, um deslocamento do gráfico, onde a temperatura 

de queda da densidade foi entre 750 e 800°C. Possivelmente isso ocorreu devido à 

composição da matriz, que não é ferro puro e a pressão do processo, fatores que afetam a 

sinterização. 
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Dessa forma, para a primeira temperatura analisada (750°C) têm-se boas densidades 

aparente e relativa (obtendo então baixa porosidade). Analisando também as imagens do MO 

e MEV, percebe-se que o material possui poros arredondados em sua estrutura, indicando boa 

sinterização. Esse comportamento de boas densidades aparente e relativa pode ser justificado 

pelo alto valor observado nos respectivos desvios padrões, ampliando o seu valor de 

densidades e alcançando às demais amostras, o que indica uma discrepância nas 

medidas/resultados concluindo que as amostras sinterizadas a 750, 800, 850 e 950 

praticamente possuem os mesmos valores.  

Seguindo essa linha, os baixos valores das densidades para a matriz sinterizada a 

800°C estão de acordo com as imagens da sua estrutura vistas com o MEV, onde apresentou 

maior quantidade de poros (8,58%) em relação às demais temperaturas analisadas. 

Para as demais temperaturas (850, 900 e 950°C), foram obtidos valores de densidade 

aparente, real e relativa e porosidade próximos e bons em relação às literaturas (CLARK e 

KAMPHUIS, 2002; WEBER e WEISS, 2005; OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA et al., 2014; 

DEL VILLAR et al., 2001). Comparando os dados com as imagens do MO e MEV percebe-se 

a presença de poros com aspecto arredondados, indicando uma boa sinterização. 

Segundo Del Villar e colaboradores (2001) as partículas sólidas de Co-Fe presentes na 

fase dúctil de Cu, em uma matriz 25%Fe-50%Cu-25%Co sinterizada, induzem uma alta 

deformação que age aumentando a força motriz para a densificação. Isso acontece, pois as 

partículas sólidas são concentradoras de tensão enquanto as partículas de Cu tem baixo campo 

de tensão (DEL VILLAR et al.,2001). Dessa forma durante a etapa de compactação o cobre 

pode se deformar plasticamente acarretando a uma boa densificação a verde (matriz antes de 

ser sinterizada). Outra contribuição do cobre para o transporte de massa na densificação 

acontece também em um segundo momento, durante a alta temperatura de consolidação. 

Nesse caso, o Cu já altamente tensionado tem um papel importante na ativação do mecanismo 

de transporte de material, onde a difusão ocorre através de aglomerações e contornos de 

grãos.  

No caso das matrizes em estudo, partículas de Fe-Nb possivelmente são formadas 

(similares ao CoFe) e podem agir da mesma maneira para alcançar melhor densificação.Como 

nesse caso a quantidade dos pós não é alterada, a mudança de temperatura de sinterização é o 

fator mais decisivo na difusão e conseqüente densificação das matrizes, o que pode estar 

contribuindo para a formação de soluções sólidas do tipo Fe-Nb. 

É interessante observar valores de densidade relativa encontrados nas matrizes 

utilizadas comercialmente, citadas anteriormente. A Cobalite HDR (Clark e Kamphuis, 2002) 
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apresentou uma densidade de 98% para temperaturas de sinterização entre 750 e 850°C. Para 

a Cobalite CNF foi encontrado quase 100% para a densidade relativa no intervalo entre 675 e 

875°C. A liga DIABASE (Weber e Weiss, 2005) sinterizada em um intervalo de temperatura 

entre 780 e 900 °C possui uma densidade de aproximadamente 98,5%. A liga estudada por 

Oliveira et al.(2014), 25%Fe-50%Cu-25%Nb, obteve densidade de 82,7% sinterizada a 

800°C/35Mpa/3min. Ainda para a mesma liga e mesmas condições, 90,65% de densidade 

relativa foi alcançada por Oliveira et al. (2016). A diferença desses valores para os 

determinados no presente trabalho se dá devido à diferença de prensa utilizada na 

sinterização. 

Já a liga a liga NEXT 100 (DEL VILLAR et al., 2001) apresentou uma densidade de 

97% usando temperatura de sinterização de 720 °C, enquanto a mesma liga estudada por 

Oliveira (2010) sinterizada por prensagem a quente, apresentou densidade de 88,45% com 

temperatura de processo de 800°C e pressão de 35MPa. 

Comparando esses valores de densidade relativa com os resultados encontrados no 

presente estudo, é possível afirmar que todos são satisfatórios e aceitáveis, sendo os mesmos, 

maiores que os citados acima. A melhor densidade, 97,54%, foi obtida com temperatura de 

sinterização de 750°C, seguido de 850, 900 e 950°C com 95,08%, 94,85% e 94,15% 

respectivamente. Para 800°C o valor foi o mais baixo, 91,34%. Entretanto, ao considerar os 

valores do desvio padrão, as amostras sinterizadas a 750, 800, 850 e 950 praticamente 

possuem os mesmos valores. 

 

5.2.4 Dureza Vickers (HV5) 

 

 As matrizes foram submetidas a um ensaio de Dureza Vickers (HV5), como 

mencionado anteriormente na Metodologia. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.7 e 

Figura 5.60. 

Neste caso, todos os valores de dureza foram satisfatórios e mais altos comparando 

com os resultados obtidos por Oliveira et al. (2016), que estão entre 92,20 e 99,38kgf/mm² 

para matrizes com diferentes teores de Nb e sinterizados a 800°C/35MPa. 

O melhor resultado obtido nesse estudo foi para a matriz sinterizada a 900°C, com 

125,65kgf/mm².Uma dureza de 170,4kgf/mm² foi apresentada por Oliveira et al. (2013), para 

uma matriz com a mesma composição, temperatura e pressão de sinterização de 900°C e 

42MPa. Esse valor mais alto da matriz sinterizada a 900°C pode ser atribuído aos bons 
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resultados de densidade relativa e porosidade encontrados para a mesma, decorrentes da alta 

temperatura e pressão, acarretando então em uma alta dureza. 

 

Tabela 5.7 – Dureza HV5 das matrizes metálicas25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizadas. 

Temperatura de sinterização 
(°C) 

HV5 
(kgf/mm2) 

σ (±) 
(kgf/mm2) 

750 113,68 3,33 

800 105,80 11,00 

850 103,26 8,42 

900 125,65 5,36 

950 117,59 5,59 

 

 

Figura 5.60 – Dureza HV5 das matrizes metálicas 25%Fe-50%Cu-25%Nb sinterizadas de acordo com a 
temperatura de sinterização. 

 

 Os piores resultados foram para as matrizes sinterizadas a 850°C com 103,26kgf/mm² 

e 800°C com 105,80kgf/mm². No primeiro caso, apesar de terem sido encontrados bons 

valores de densidade relativa e porosidade, esse valor pode estar associado a presença de 

poros. No segundo caso, a baixa dureza está de acordo com os valores baixos de densidade e 

alta porosidade. 
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No caso da dureza, Chiaverini (2001) também apresenta uma representação 

esquemática para a sinterização do ferro puro (assim como para a densidade), onde 

compactados comprimidos a pressões médias (não especificadas) tendem a ter uma leve 

queda de dureza em temperaturas menores e a mesma aumenta com o aumento da 

temperatura, enquanto que para compactados comprimidos a pressões elevadas (não 

especificadas) ocorre uma queda da dureza com o aumento da temperatura. Essa queda pode 

ser explicada pelo fenômeno de recristalização dos grãos altamente encruados. Um 

comportamento similar ao apresentado por Chiaverini (2001) para pressões médias ocorre 

para a matriz 25%Fe-50%Cu-25%Nb.  

Uma das formas de atuar na dureza da matriz é trabalhando com a quantidade de 

solução sólida presente na mesma. Com o aumento da quantidade das soluções sólidas de Fe-

Nb há um aumento da dureza. Como nesse caso não se trabalhou com a mudança de 

composição da matriz para favorecer um aumento das soluções sólidas, a mudança da 

temperatura acaba sendo o principal contribuinte para o controle de endurecimento da matriz. 

A temperatura de sinterização favorece a difusão de massa e dos poros, proporcionando então 

uma boa coesão entre as partículas o que gera boa densificação e dureza. 

Sendo assim, fica claro que a dureza é uma propriedade dependente da estrutura do 

material. Nesse caso a mesma está ligada à formação de soluções sólidas e à alotropia do Fe. 

De acordo com as análises, de 750 a 850°C não houve nenhuma indicação clara de presença 

de soluções sólidas e possivelmente o Fe se apresenta com estrutura CCC. Com o aumento da 

temperatura espera-se que a estrutura do Fe tenha se transformado em CFC (CHIAVERINI, 

2001), ou seja, passou para uma estrutura mais densa, explicando então a melhora das 

propriedades com temperatura acima de 900°C (além das indicações de presença de soluções 

sólidas). 

De uma forma geral, os valores de densidades, porosidade e de dureza são similares 

aos valores apresentados na literatura para a fabricação de matrizes metálicas a base de Fe-Cu 

para a produção de ferramentas diamantadas (DEL VILLAR et al., 2001; OLIVEIRA, 2010; 

KONSTANTY, 2005; OLIVEIRA et al., 2016; YAMAGUCHI et al., 1997). 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

Com o presente estudo foi possível avaliar o comportamento da matriz metálica 

25%Fe-50%Cu-25%Nb e identificar as alterações de suas propriedades físicas e mecânicas 

com a mudança da temperatura de sinterização por prensagem a quente. 

Com relação à morfologia da matriz metálica 25%Fe-50%Cu-25%Nb, pode-se afirmar 

que de um modo geral as partículas de Fe e Nb estão distribuídas na matriz de Cu de forma 

heterogênea. Foi possível notar diferença entre os tamanhos das partículas à medida que se 

aumenta a temperatura de sinterização. O formato das partículas é predominantemente 

irregular, como pode ser visto no MO e MEV, com algumas partículas levemente 

arredondadas. Em todas as imagens tanto do MO quanto do MEV foram encontradas 

porosidades. 

Pelas análises, a melhor estrutura com relação à porosidade foi a matriz sinterizada a 

750°C, onde houve pouca presença de poros e os mesmos foram predominantemente 

pequenos e arredondados indicando sinterização efetiva. Um valor intermediário e satisfatório 

também foi encontrado para 900°C. 

As densidades real, aparente e relativa apresentaram comportamentos similares e 

satisfatórios em relação à literatura. A maior densidade foi então para a matriz sinterizada a 

750°C e mais uma vez a temperatura de 900°C aparece com um valor bom e intermediário 

entre os demais. As porosidades encontradas para as amostras pesquisadas foram satisfatórias 

e valores abaixo de 6%. 

Apesar da temperatura de 750°C apresentar a melhor densidade relativa e a menor 

porosidade, a dureza Vickers mais elevada foi encontrada para os provetes sinterizados a 

900°C.  

Relacionando todas as análises pode-se concluir que a melhor temperatura para 

sinterizar a matriz 25%Fe-50%Cu-25%Nb, nas condições mencionadas, é a 900°C. Essa 

temperatura juntamente com as possíveis soluções sólidas formadas, possibilitou uma boa 

difusão dos elementos e da porosidade e boa densificação, acarretando em boas propriedades 

mecânicas e físicas. 
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CAPÍTULO 7 – SUGESTÕES 

 

1. Realizar análises de raios X acompanhadas por método de Rietveld a fim de 

determinar com maior precisão a formação de soluções sólidas / fases e quantificá-las; 

2. Estudar as transformações de fases ocorridas durante as sinterizações da liga 25%Fe-

50%Cu-25%Nb e correlacioná-las às propriedades físicas e mecânicas; 

3. Realizar ensaios de flexão e resistência à abrasão na liga 25%Fe-50%Cu-25%Nb em 

função das mudanças de temperatura durante a sinterização; 

4. Calcular o tamanho médio das partículas de Fe e Nb e matriz de Cu em função das 

temperaturas de sinterização para avaliar melhor o processo de sinterização. 
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